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Dideli Socialistų Laimėj!-
mai RinkimuoseArgentinoj
Buenos Airese rinkimuose į parlamentą 

socialistai išrinko 14 atstovų. Prezi
dento Yrigoyeno partija prakišo 33% 
balsų

BUENOS AIRES, Argentina, nos Airese gavus 33 nuoš. bal-
kovo 17. — Buenos Aires so
cialistai švenčia milžiniškus sa
vo laimėjimus rinkimuose į 
parlamentų, kurie Įvyko šio 
mėnesio 2 dienų ir kurių bal
sai dabar skaitomi.

Respublikos prezidento Yri
goyeno partija buvo skaudžiai 
sumušta, dvylikoj iš dviejų de
šimčių rinkimų apskričių Bue-

sų mažiau, nekaip praeituose 
kongreso rinkiniuose, Įvyku
siuose prieš dvejus metus.

Balsų skaitymas parodo, 
kad Yrigoyeno partija gavo tik 

I 17,000 balsų, tuo tarpu kai so
cialistai gavo 105,000, taip kad 
visi Buenos Aireso keturiolika 
atstovų parlamente bus vei
kiausia išrinkti socialistai.

‘Lituania’, ‘Estonia’ Maldos ir protestai
ir ‘Polonia’ laivai 

lenkų rankose
dėl tikybos persekio

jimų bolševikijoje

Keturi žmonės prigėrė 
jų valčiai apvirtus

UNJON, Neb.; kovo 17. —
Missouri uęėj, keturias mylias 
nuo č‘a, vakar apvirto valtis, 
ir kelini vyrai prigėrė. Jų kū
nų dar nepavyko surasti. Žu
vusieji buvo Nebrasku City gy-
ventojai: Dr. VVhisIcr, jubile- 
rius Foley, Hansen ir Allen.

Proponuoja sąlygas 
taikai angliakasių 
unijoje atsteigti

Springf’eldo konvencijos vadai 
pristatė reikalų Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tui 
•----

SPRINGF1ELD, III., kovo 17 
— Spring1! ieldo angliakasių 
konvencijos išrinkti nauji in- 
ternacionaliniai United Mine

[Atlantic and Pacific Photo]

Sheridan, Mich. — Joseph Ilanchett su savo žmona. Juo
du apsivedė prieš 74 metus. Jis yra 96. o ji 91 metų amžiaus.

Lietuvos Naujienos
Suimti kontrabandinin
kai Kretingos teisme
KLAIPĖDA. — Suimta len

kų kontrabandinio laivo “Wcst” 
įgula pervežta į Kretingą ir 
parduota Kretingos teismo tar
dytojui. Iš kontrabandistų vie
nas turi vokiečių pasą, antrais 
— Dancigo, trečias — lenkų 
ir ketvirtas lietuvių.

Vėl kontrabandininkai

Karininkų suvažia
vimas

Lenkai įsigijo juos, nupirkę 
didesnę danų Baltic-Ameri- 
can linijos akcijų dali

Iš Kopenhagos praneša, kad 
danų Baltic-American kompa
nijos garlaiviai “Lituania”, 
“Estonia” ir “Polonia” perėjo 
Į lenkų rankas. Lenkų vyriau
sybė nupirko 521/) nuoš. Bal
tic-American linijos akcijų, va
dinas didesnę jų pusę. Minė
ti laivai dabar kursuos tarp 
lenkų Gdynės uosto ir New 
Yorko ir Kanados uostų po 
lenkų* vėliava.

Francijos premjeras 
grįžo į Paryžių

PARYŽIUS, kovo 17.—jPremr 
jeras Tardieu šiandie vakarą 
sugrįžo iš Londono, kur jis 
buvo išvykęs kalbėtis su ju
ros konferencijos vadais.

Tardieu atsisakė suteikti 
spaudai bet kurių informaci
jų, pasakė, tik, kad užsienių 
ministeris Briandas antradienį 
parvyksiųs j Paryžių dalyvauti 
ministerių tarybos posėdy, o 
trečiadieni vėl išvyksiąs į Lon
dono konferenciją.

Suėmė “specą” 
padegėją

Garantuodavo už $3,000 sude
ginti krautuvę ar šapą

NEW YORKAS, kovo 17.— 
Slaptoji policija susekė ir su
ėmė vienų Joscphą Eisenstei- 
nų, profesini padegėjų.

Suimtasis, sako, prisipažinęs, 
kad už sudeginimą krautuvės 
arba šapos jis imdavęs iki $3,- 
000 atlyginimo, bet jau savo 
deginimo darbų visados garan
tuodavęs. Jį samdydavę papra
stai krautuvių savininkai sude
ginti jų krautuves, — pirma, 
žinoma, daugumą prekių iš jų 
iškrausčius, — kad galėtų gau
ti apdraudos pinigų.

Spaudjos pranešimais vakar 
visos Anglijos bažnyčiose buvo 
laikomos pamaldos už perse- 

i kiojamus krikščionis sovietų 
Rusijoje. Kai kur įvyko milin
gai, kuriuose buvo priimtos 
protesto rezoliucijos prieš reli
gijos ir dvasininkų persekioji
mus bolševikijoje.

Panašus protesto mitingai ir 
pamaldos įvyko ir Ne\v Yorke. 
Kai kurios žymesnes New Yor
ko bazilikos ir sinagogos bu
vo policijos sergi mos nuo ko
munistų pasikėsinimų.

Tuo tarpu Bronxo Coliscu- 
1 me įvyko skaitmeningas komu- 
inistų ir kitokių radikalų mi- 
■ tingas, kuriame kelta protes
tai prieš kritikavimą antireli
ginės sovietų Rusų politikos.

Sovietijos “bezbožnikai” 
triukšmauja prieš pa

pus intervenciją
MASKVA, kovo 17. — Ofi

cialus sovietijos bedievių laik
raštis “Bezibožnik” šaukia vi
sus bedievius, kad ateinantį 
trečiadienį mobilizuotų savo jė
gas masinėms demonstracijoms 
prieš religiją ir svetimų kraštų 
intervencijų.

[Mat Romos papa ateinantį 
trečiadienį, kovo 19, paskelbė 
kaip viso pasaulio maldos die
nų už persekiojimus Rusijoj 
krikščionis.]

“Bez'božnik” triukšmauja, 
kad, girdi, Italijoj, Lenkijoj, 
Bulgarijoj ir kituose kraštuo
se esu organizuojamos chuli
ganų bandos Sovietų Sąjungai 
pulti, ir kad kapitalistų kry
žiaus karo prieš sovietų res
publiką priešaky stovįs Romos 
papa.

Rusų ūkininkų bėgimas 
iš bolševikijos

VARŠUVA, kovo 17. — Pra
eitą naktį Vileikos apielinkėje 
vėl būrys rusų ūkininkų per
ėjo per siena į Lenkijos pusę. 
Pabėgėliai yra iš Minsko kra
što.

Workers of America viršinin
kai tuojau, konvencijai pasi
baigus, laike savo mitingų ir 
sutaisė planus kovai prieš 
Johną L. LcAvisą ir kitus in
ternacionalinius vadus, laikan
čius savo konvenciją Indiana- 
poly.

Besirengdami kovai, spring- 
fieldicčiai, tos kovos norėdami 
išvengti, nutarė dar pasiūlyti 
indianapoliečiams taikų tam 
tikromis sąlygomis. Jie pasiun
tė Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentui, Williamui 
Green ui, laišką, siūlydami ši
tokį būdą kasyklų darbininkų 
unijai reorganizuoti:

Kad butų sušaukta nauja an
gliakasių konvencija.

Kad Amerikos Darbo Fede
racijos taryba paskirtų nepar
tinę bešališką mandatų komi
sijų, susidedančių iš interna
cionalinių unijų atstovų ir tu
rinčių Amerikos darbininkų ju
dėjimo pasitikėjimų.

Kad delegatais butų pripa
žinti tik tie, kurių lokalai (vie
tų unijos) gerai stovi savo dis- 
l rikte.

Kad konvencijos pirmininku 
butų išrinktas nepartinis, be
šališkas žmogus, pavyzdžiui 
Williamas B. Wilsonas, buvęs 
darbo sekretorius prezidento 
Wilsono kabinete ir buvęs 
United Mine Workers of Ame
rica unijos sekretorius-iždinin- 
kas.

Tik šitokiomis sąlygomis su
šaukta konvencija likviduos 
konfliktą ir atsteigs angliaka
sių unijoje vienybę.

Green, A.D.F. preziden
tas, remia Lewiso 

fakciją
1NDIANAPOLIS, Ind., kovo 

17. — Laikomoj čia interna
cionalinio prezidento Lewiso 
fakcijos angliakasių konvenci
joje šiandie kalbėjo William 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas. Savo kal
boj Green pareiškė, kad jau 
pačiu savo atvykimu į Indiana- 
poliio konvencijų jis parodus 
'kon venai jdje dalyvaujantiems 
ir pasauliui, jogei Amerikos 
Darbo Federacija pripažįstanti 
tik vieną angliakasių uniją, —. 
vdinasi tų United Mine Work- 
ers unijos fakcijų, kuriai vado
vauja John L. Lewis.

Mirė buvęs Ispanijos Degas garlaivis pa-
diktatorius Rivera
PARYŽIUS, kovo 17. — Va

kar rytą čia staigia (mirtim 
mirė gen. Primo de Rivera, bu
vęs Ispanijos premjeras ir dik
tatorius, 61 metų amžiaus.

Gen. de Rivera, tas “gele
žinis vyras,” kuris nuo 1923 
metų ir iki neseniai laike savo 
šarvuotoj rankoj sugniaužęs 
Ispanijos ir jos 20 milijonų 
žmonių likimą, mirė, vienų vie
nas savo viešbučio kambary, 
paniekintas ir* išguitas iš sa
vo krašto, kurio diktatorium 
jis buvo.

Gen. de Rivera sirgo cukri
ne liga ir buvo besirengiąs iš
vykti į Wiesbadeną, Vokieti
joj, gydytis. Vakar rytų dvi jo 
dukters, Carmen ir Maria, ir 
sūnūs Miguel sugrįžę iš baž
nyčios į viešbutį, rado savo tė
vų nebegyvą, mirusį apoplek
sija.

Jo kūnas bus pargabentas į 
Madridą palaidoti.

Prašo pašalinti New 
Yorko policijos virši

ninką Whaleną
NEW YORKAS, kovo 17.— 

Devyniasdešimt šešių asmenų 
grupe, su Normanu Thomasu, 
socialistų vadu, priešaky, krei
pėsi į merų Walkerį su pra
šymu, kad jis atstatytų iš vie
tos policijos viršininką Grove- 
rą Whaleną. Jie kaltina poli
cijos viršininkų dėl vartojimo 
neteisėtų metodų prieš komu
nistus.

Sprogus teatre bomba 
padarė $30,000 žalos
MUSKEGON, Mieli., kovo 17 

— Anksti šį rytą vietos Regent 
teatre sprogo nežinia kieno pa
dėta bomba, padarydama apie 
$30,000 žalos. Žmonių teatre 
nebuvo, dėl to niekas nenu
kentėjo.

skendo su žmonėmis
LA DORADO, Kolumbija, 

kovo 17. — Praeitų naktį vie
tos uoste sudegė ir paskendo 
(garlaivis Bucaramanga. Kiek 
žmonių žuvo kartu su laivu, 
tikrų žinių dar nėra, tiek ži
noma, kad jame buvo trisde
šimt keturi pasažieriai, kurie, 
gaisrui kilus, miegojo.

Ugnis, prasidėjus dar prieš 
auštant, išsiplėtė su tokiu smar
kumu, kad laivas ėmė skęsti 
pirmiau nei pagalba atvyko. 
Laivo kapitonas atsisakė pa
likti laivų ir gelbėtis. Jis iki 
paskutines vadovavo gesinimo 
darbui, bet pamatęs, kad nie
ko nebeišgelbės, užsirakino sa
vo kabinoj ir kartu su laivu 
nuėjo dugnan.

Komunistai žiauriai 
sumušė buvusį sa

vo pirmininką

Pranešimas

NAUJIENŲ ADMINISTRATORIUS

Norintieji garsintis Naujienose prašomi 
priduoti skelbimo kopiją ne vėliau kaip iki 
6 vai. vakaro—kitaip jūsų skelbimas nega
lės būt patalpintas rytmetiniame Naujienų 
numery.

Du žmonės užsimušė jų 
aeroplanui nukritus

Chicagai ir apielinkei federa-

BER,LYNAS, kovo 17.—Vie
tos komunistai “stalincai” taip 
žiauriai ir kruvinai sumušė 
buvusį savo vyriausių vada, 
Brandlerį, pasitraukusį iš ofi
cialios komunistų partijos, kad 
reikėjo gabenti jį į ligoninę.

“Stalincų” chuliganai puolė 
Brandlerį viename dešiniųjų 
komunistų mitinge, kuriame 
jis kalbėjo. Puolikai vartojo 
geležgalius, švinines buožes ir 
kitokius galvažudiškus įran
kius. Be Brandlerio, buvo 
skaudžiai sumušti dar dauge
lis kutų dešiniųjų komunistų.

Tolesnis vokiečių ko
munistų partijos 

irimas
Halio apskrity iš oficialios 

vokiečių komunistų partijos ta
po pašalinti dar septyni par
tijos darbuotojai, kaltinami dėl 
“nukrypimo į dešinę” ir ro
dymo simpatijų Brandleriui, 
dešiniųjų komunistų vadui.

Niuremberge aštuoni kiti ko
munistų darbuotojai kolekty
viai išstojo iš komunistų par
tijos ir perėjo į socialdemo
kratų partijų.

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugumoj debesiuota ir ne- 
; šilta; vidutiniai ir stipresni,

Trys asmenys užmušti 
automobiliui susikūlus

ZANESVILLE, Ohio, kovoj daugiaus’a žiemių rylų, vėjai.
17. Jų aeroplanui nukrito • 
apie keturias mylias nuo Zanes- 
ville užsimušė Albertas Ed- 
wards, aeroplanų pardavinėto
jas ir Buri Chaney, mechani
kas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 550 ir 410 F.

Šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 5:58. Mėnuo teka 10:43 
vakaro.

BALTIMOBE, Md., kovo 17. i 
— Netoli nuo Savage, Md., su; 
si kūlė automobilis, atsimušęs į 
betoninę tilto sienų. Trys as
menys užsimušė, o kiti trys 
pavojingu užsigavo.

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis Klaipėdos pasienio sar
gyba pastebėjo iš Vokietijos 
pusės per Nemunų ledu einan
tį nepažįstamų žmogų. Sargy
biniams reikalavus, kad susto
tų, jis leidos bėgti. Tada buvo 
paleista bauginančių šūvių, bet 
ir jie nopažj'stanio nesulaikė. 
Policija buvo priversta šaudy
ti tiesiai į bėgantį ir sužeidė 
jį į koją. Pas suimtąjį, kuris 
pasirodė esąs Žalgiriu kaimo 
gyventojas Barba, rasta aštuo
ni litr. spirito.

Mano, kad ispanų mi- 
lionierius buvo gyvas 

palaidotas
lMEKSIKOS MIESTAS, kovo 

17. — Iš Tampico praneša, 
kad ten, atkasus Angelo Tra- 
pagos, ispanų milijonieriaus ir 
buvusio konsulo Meksikos mie
ste, kapų, rado velionies įuną 
apsivertusį kniupščią. Del to 
esą manoma, kad milijonierius 
iš neatsargumo (buvęs gyvas 
palaidotas.

Teisia buvusį Graikijos 
diktatorių Pangalosą
ATĖNAI, Graikija, kovo 17. 

— Tam tikra trijų dešimčių 
senatorių komisija šiandie pra
dėjo tardyti buvusio Graikijos 
diktatoriaus, gen. Pangaloso, 
bylą. Pangalos kaltinamas dėl 
sąmokslo su buvusiu savo mi- 
nisteriu Vcgopulosu ir sutei
kimo 1926 melais koncesijų lo
šiamiems namams Eleusise ne
palankiomis sąlygomis.

7 asmenys sužaloti 
traukiniui susikūlus
MElMPIlIS, Tenn., kovo 17. 

— Netoli nuo Batesville, Mis;., 
šį rytų susikūlė, ištrukęs iš 
bėgių, pasažierinis Illinois Cen
trai traukinys. Septyni asme
nys buvo sužaloti.

KAUNAS. — Krašto apsau
gos ministeriui leidus, vasario 
15 d. įvyko karininkų suva
žiavimas Ramovės reikalams 
aptarti. Suvažiavime dalyvavo 
apie 250 atstovų iš visų ka
riuomenės dalių. Pirmininka
vo generolas Šniukšta. Svar
biausias suvažiavimo klausi
mas buvo nuosavų namų įsigi
jimas. Tuo reikalu naujai se
niūnų tarybai duoti platus įga
liojimai. Per suvažiavimų kiek 
pasikeitė Ramovės seniūnų ta
ryba: beveik visą laikų pirmi
ninkavęs generolas Nagevičius 
rtsisakė statyti savo kandida
tūrą.

Kaune atidaryta kan
klių muzikos mokykla

KAUNAS. — Vasario 15 d. 
3’ržos salėj atidaryta pirmoji 
’^nklių muzikos mokykla. P. 
Banaitis (pirm.) papasakojo 
’-unkaus kūrimosi istoriją, p. 
Puskunigis, kanklių instrukto
rius, savo atsiminimus, kaip jis 
tapo kanklininku, p. S. Banai
tis apie sudarymą pirmojo kan- 
’ l’u orkestro, kuris karo oku
pacijos metu Kaune surengė 
koncertų ir nustebino vokie
čius. Buvo sveikinimų ir lin
kėjimų, kad mokykla išaugtų 
į visų lietuviškų muzikos in
strumentų mokyklą.

Steigimo iškilmėj atsilankė 
burmistras p. J. Vileišis, kuris 
žadėjo miesto savivaldybes pa
ramų.

Miesto savivaldybė kanklių 
muzikos mokyklai davė Biržos 
patalpų ir davė piniginę pa
šalpą.

šviet. min. atstovas pasakė, 
kad mokyklos atidarymas mi
nisterijai esąs nelauktas siur
prizas. Mokyklų remsianti.

Mokslas mokykloj eis 2—3 
kartus į savaitę. Mokesnis 3 
lt. už valandų pavieniui ir 2.50 
grupėmis. Tikslios sąlygos bus 
vėliau paskelbta. Mokyklon už
sirašė apie 20 asmenų.

Susekti tarptautiniai 
pinigų padirbėjai

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad kriminalinei policijai pasi
sekė rasti pinigų padirbėjus. 
Piktadariai esą tarptautinio 
maštabo, kurie padirbinėję ir 
platinę netikrus pinigus. Są
ryšy su nusikaltimo atidengi
mu, kriminalinės policijos 1 sky
riaus v-kas p. Budrevičius iš
vyko į Kretingą.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, BĮ.
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[korespondencijos
Springfield, III

Iš angliakasių unijos

nio sesijose daugiausia užimta 
laiko užbagimui konstitucijos. 
Konstitucija padaryta viena ge
riausių kokią angliakasiai yra 
turėję. Ant užbaigos konven
cijos trumpą prakalbą pasakė 
“Illinois Miner” redaktorius Os- 
car Omeringer—“Adam Coal- 
digger.. Ir taip visi delegatai 
su geriausiu upu, pilni naujos 
energijos, išsiskirstė kas sau.

Pirmadienį, kovo 17. Pild. Ta
ryba laikys pirmą posėdį nau
jos reorganizuotos unijos reika- 

I lais.
Centras pasiliks Springfielde, 

the Mine Worker’s Building.
“N-nų” Korespondentas.

: Grand Rapids, Mich.
—

Ką man davė Naujienos

Tryliktais metais man atvy
kus i šią šalį iš Lietuvos, pasi
jutau lyg kad kūdikis paliuo- 
suotas iš vystyklų, čia gali 
kalbėti sau drąsiai ką tik nori, 
—nereikia bijoti žandaro. Čia

šeštadienį kovo 15 dieną, 6:15 
vai. vakare angliakasių reorga
nizavimo konvencija pasibaigė. 
Tai buvo tvarkingiausia ir rim
čiausia konvencija ką man te
ko matyti, čia kas tik uorėj o 
gavo balsą ir galėjo savo mintis 
išsireikšti. Daug gražių pamoki
nančių prakalbų pasakyta. Daug 
visokių reikalų išspręsta, atlik
ta ir suspėta Į vieną savaitę lai
ko viską užbaigti. Viršininkais 
išrinkta: prezidentu vienbalsiai 
SU didžiausiu entuziazmu Alex 
Howat; vice-prezidentu Adolph 
Germer, sekretorium-iždininku 
—John VValker. Po kiekiveno 
viršininko išrinkimui, delegatų 
ir publikos buvo šaukiama: 
speech! speech. žinoma, kiek
vienas ir pasakė po trumpą 
prakalbėlę. Prezidentas' Howat 
pasakė: Aš viską darysiu, kiek 
tik galėsiu, kad pagerinti an
gliakasių blogas sąlygas. Jau 
pilnai yra laikas pribrendęs i
John Levvis seną sistemą (po- • gali skaityti knygą ar laikraš- 
licy) pamainyti nauja. Per per-' tį be baimes, žmogus, tarytum, 
eitus 10-tį metų Levvis anglia- kitam sviete gyveni, nes čia 
kasių uniją vedė ir valdė dikta- gali daryti tai, ko Lietuvoje ne- 
toriškai su geležine ranka. Kas buvo galima. Supraskit, aš čia 
tik jam pasipriešino, tą nustu-' kalbu apie spaudą. Tiesa, kuo- 
mė sau nuo kelio. Aš būdamas : met aš apleidau Lietuvą, tai jau 
prezidentu U. M. VV. of Ameri-1 tais laikais ir Lietuvoje spauda 
ca' visiems pasistengsiu suteikti I buvo atgauta, bet ji buvo da 
“sųuare deal”, nepaisant kas tokia silpna, tokia menkutė ir 

' bus mano draugas ar priešas, priegtam da žiauraus cenzoriaus 
*Girdi, jau pilnai pribrendęs lai-. letena prispausta, žmogui tad 
kas yra nusikratyti nuo John sunku buvo ką nors geresnio 

"Levvis, kurio viršininkavimas i patirti. Todėl atvykus į šią ša- 
’ angliakasių unijai lėsavo $18,-1 lį ir buvo mano pirmutinė už- 
.(;()(),000. Ir iš galingos 520,000; duotis kiek nors daugiau apsi- 
narių unijos vos beliko iš viso 
bis'kį suvirs 100,000. W. Virgi
nijos angliakasiams Levvis vieš
patavimas lėšavo $4,000,000 ir dainės; tik pati per save kiek 
narių paliko vos 77. Illinois lė- prasilavinau skaityti. Amerikon 

,šavo $6,000,000 ir narių iš 86.- atvykus, mano pirmutinis ir la- 
"711 beliko 53,088. Sako prisi-: gausiai numylėtas laikraštis 
eis mums visiems daug darbo, buvo “Keleivis”. Bet kadangi * I
•kovos ir aukų panešti, kol ati- į “Keleivis” tik vieną kartą per 
taisysime Levvis padarytas klai- saavitę išeina, tai man jo buvo 
das ir atbudavosime angliakasių ’ permaža. Užsirašiau “Laisvę”, 
uniją vėl į galingą ir karingą kuri tuo laiku buvo spausdina- 
organizaciją. Vieni viršininkai,! ma Bostone. Bet “Laisvė” man 
nežiūrint koki jie nebūtų, patys nelabai patiko ir aš ją 
nedaug ką gali padaryti. Visų palioviau 
rarių yra pareiga dirbti, žiūrėti 

•ir interesuotis savo unijos rei
kalais.

Gražią prakalbėlę pasakė ir1 
vice-prezidentas Adolph Ger
mer. Geriausia man patiko kal
ba John Walkerio. kuris pasakė, 
kad mes, darbininkai, turime i 
daugiau skaityti, protautai, vis
kuo labiau interesuotis. Turime 
būti visi tvirtai susiorganizavę1 
į galingas unijas, nes ateina 
laikas, I

munity Fund, kur susirinko 
stebėtinai mažas skaitlius klau
sytojų ir kur Bimba pasigyrė, 
kad gulėjęs su juodžiu vienoje 
lovoje ir sakėsi, kad visai, gir
di. nesmirda. Sakosi kaip bro
lis su broliu pernakvojome ir 
tiek. Buvo daug gardaus juoko 
iš tų prakalbų.

Taipgi buvo surengtos prakal
bos bedarbių vardu ir buvo su
rinkta aukų $18. bedarbių de
monstracijai.

Bedarbių demonstracijoje 
Bimba sakė prakalbas ant Pub
lic Skvero, bet ne kaipo Bim
ba, bet po pavarde kaipo John 
Adams. Išgirdus po pavardę 
laike tos demonstracijos kaipo 
J. Adams nagi šiuriu, kad čia 
tas musų Bimba. Paskui atsimi
niau, kad iš komunistų raštinės 
yra siuntinėjami laiškai Cleve- 
lando lietuviškoms draugijoms 
su maldavimais aukų komunisti
niam judėjimui. Seninus pana
šius laiškus rašinėdavo koks tai 
Amter, bet pastarąjį iškėlė į 
New York, o jo vieton atkėlė 
J. Adams, kuris pasirodė musų 
nusibimbinęs Bimba. Jis reika
lavo pas Clevelandoi miesto ma
jorą pripažinimo Rusijos Sovie
tų Unijai ir daugiau panašių 
kvailysčių. Tai tiek šiuomi 
kartu apie Bimbos darbuotę. Su
žinojęs daugiaus dalykų, —pra
nešiu vėliaus.

Čia darbuojasi “Naujienų” 
kontestantas A. Smigelskis. Lin
kėtina jam gerų pasekmių. At
šąlant vietos lietuviams nuo ko
munistų spaudos, čia kaip tik 
butų vieta “Naujienoms”.

—Vaiduoklis.

re baisi košė, ir daug žmonių 
visai nekaltai nukentėjo. Bolše
vikai į savo demonstraciją, ban
dė pritraukti ir tuos žmones, 
kurie dirba, — tarsi Detroite 
mažai bedarbių tėra. Mat, 
jiems rūpėjo kiek galima dides
nę minią sutraukti. Kviečiami 
buvo ir mokyklų vaikai ir mo
terys. Ir jų buvo pusėtinai 
daug. i

Galima dabar sau Įsivaizduo
ti, kas atsitiko, kada policija 
pradėjo daryti tvarką. Keli vai
kučiai ir moterys buvo pusėti
nai aplamžyti, kai policija ūme 
pulti. Nemažai tapo areštuota. 
Tarp areštuotųjų buvo ir du 
lietuviai. Bet tai ne bedarbiai. 
Vyras dirba net po dvylika va
landų. Areštuotosios moters 
vyras dirba pas Fordą. Tad tie
siog sunku ir suprasti, kodėl jie 
lenda, kur jiems neišpuola lįs
ti.

Moteris 
bolševike
bolševikų principo 
neišsižadės. Vienok nespėjo pa
tekti i policijos stotį, kaip pra

kad jis ir šiame konteste, pra
lenks kitus kontestantus. Tad 
pasistenk, Antanai, o puiki do
vana bus užtikrinta.

$ * $
P-lė A. Piletskaitė atidarė 

muzikos' mokyklą ir duoda pa
mokas. Adrpsas — 3879 28th 
št.

Ji yra SLA 364 kuopos na
rė. Turi gerą vardą kaipo mo
kytoja; labai daug laiko pašven
čia su pradiniais. Taigi patarti
na tėvams leisti savo vaikus 
pas šią, mokytoją.

Jaunuolių 364 kuopa trumpoj 
ateityj ketina suorganizuoti or
kestrą. Tuo reikalu labiausia 
rūpinasi V. Naujokas ir P. A. 
Piletskaitė. Nėra abejonės, kad 
tas darbas jiemdviem pavyks, 
nes toj kuopoj randasi gerų 
muzikantų. —Detroitietis.

KITĄ KARTĄ
Bandykit Tikrus Dažylus

Detroit, Mich
Visko po biskį

šviesti, prasilavinti, kaip skai
tyme, taip ir rašyme. Mat, Lie
tuvoj man neteko lankyti moks-

nian 
greitai 

skaičiusi. Tuoj po 
tam pasirodė pirmas numeris 
‘Naujienų”. Man jos labiau 
patiko, negu “Laisvė” ir aš li
kausi jų skaitytoja iki šiai die- 
nei.

Ir 
ve? 
jau.

Detroitiečiai darbuojasi. Ko
vo 6 d. musų komunistai suren
gė bedarbių demonstraciją, ži
noma, nieko tokio, kad rengė. 
Demonstracijos dabartiniu lai
ku yra paprastas dalykas. Did
miesčiuose randasi tūkstančiai 
bedarbių. Bet jeigu ir kituose 
miestuose demonstracijos buvo 
taip rengiamos, kaip pas mus, 
tai visai blogas reikalas'. Det
roite demonstracija buvo su
rengta pačiame vidurmiestyj. 
kur visuomet yra tūkstančiai 
žmonių. O priegtam atvyko ga
na daug pasižiūrėti, tai pasida

visada buvo karšta |Winnipeg, Manitoba 
ir girdavosi, kad ji 

niekuomet Pasikorė lietuvis

Winnipege per dvejetą metų 
dėjo gintis, jog ji niekuomet; suviršum gyveno Dominikos 
nėra buvusi bolševike ir nieko i Gabrėnas ir dirbo vienoj šapoj 
bendra su maskviniais neturi. Į už kalvi. Prieš Kalėdas jis bu- 
Atrodo, kad labai pigus' bolše
vikiški principai. 

>:< ❖
“Naujienų” kontestantai Det

roite šiuo tarpu labai “busy”, 
ypatingai Povilaika. Prie;

Kitą kartą’kai jus norėsite dažyti, paban
dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng
va juos vartoti. Tada palyginkit pasekme^. 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markete.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 

/ audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Melinasi pakelis yra 

. . . speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su
i»lS n\lda?yti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų
l<k<£ n%rkLt?1S ^f1?™.18 geriausiam profesionaliniam darbui, 
ivaaa peiKate —- atsiminkite tai. MSlmas pakelis nudažo tik šil
ką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
silkeli vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius/ 

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- 

nesia
ką man “Naujienos” da- 
Pirma aš nieko nemokė- 
šiandie moku gerai skai- 
rašyti taipgi gerai prasi

lavinau. Jau galiu parašyti ne 
i tik korespondencijas, bet ir 
straipsnelius. Politikoj tiek aš 

įgavau, kad dabar___ , kad mus visus darbiniu- supiatimo 
kus mašinos išmes iš» darbo. Jos ^U1iu.savTs> 
pamainys mus. Ir tai trumpoje 
ateityje tas įvyks. Todelgi bu
kime visi 'tvirtai organizuoti ii ! ( 
prisirengę greitai beprisiarti- . Naujienas 
nančias permainas sutikti. Sako 
jau dabar departamente of La- ■ 
bor yra išsireikšta, kad užten- ■ 
ka visokiose industrijose dirbti i 
6 valandas į dieną ir tik 5 die
nas į savaitę ir tai dar pervir
šių pagaminsime. Girdėjote esą 
antroje dienoje konvencijos pra
kalbas iš Anglijos Labor Par
tijos atstovės, kaip 'ten darbi
ninkai veikė iki pasiekė pačių 
pukštumų. Jie valdo pasauly: 
didžiausią ir galingiausią impe-' begaus dienraščio 

;riją. 1
kas. kad ir mes amerikiečiai 
savo brolių anglų pėdomis tu
rėsime pasekti.

Z Taipgi buvo išrinkta ir visos 
kitos reikalingos komisijos, 
t John H. VValker rezignavo iš 
Am. Federation of Labor prezi
dentystės ir $8,000 metinės al
gos. Nuo 
internacionalių angliakasių, pre
zidentas, aplaikys metinės ai- apsigyveno, 
gos tik $5,000. Alex llovvat irgi taip vadinamų 
rezignavo iš Kansas valstijos , parengime išrėždavo po prakal- 
angliakasių prezidento vietos, bą su užbaiga verkiant kapita- 
Taipgi nutarta pasiųsti laiškas liūtiškų dolerių komunistiniam 
William Green, prezidentui Am. judėjimui. Buvo surengtos taip- 
Federation of Labor. šeštadie- gi vienos prakalbos prieš Com-

savo praeities Įsitikinimų. Vienu 
žodžiu ,visa tą įgavau tik skai- 

i tydama “Naujienas”. Todėl 
aš ir branginu la

biau už viską ir veliju kiekvie
nam lietuviui užsirašyti, o ypa
tingai moterys lietuvės turėtų 
‘Naujienas” skaityti, nes “Nau

jienos” yra musų mokytojas. 
Dabartiniu laiku, kuomet eina 
“Naujienų” kontestas ir musų 
nenuilstantais veikėjas Tarnas 
Aleksynas jame dalyvauja kai
po kontestantas tai paremkime 
mes ji šiame darbe, kad jis už
rašytų kuodaugiausiai musų 

Nauj ie-
Neišvengiamai ateina lai- ,n'”- ,tu,° didelį kul-

turinį darba.—Onute.

Cleveland, Ohio
Iv)

angliakasių kaip ir sis

veikia Bimba Clevelande?

nuo praeito rudens po 
garsu- 

Kyla klausimas, ką 
Kaip tik čion 

kiekviename 
“progresyvių”

musų miestą švaistosi
Bimba.

čia veikia?
tai

PA1N-EXPEIA^

teks: bedirbdamas miškuose 
Tapo atvež- 

kur ji apžiurėjo

vo paleistas neapribotam laikui. 
Kuriam laikui praėjus jis su
manė važiuoti į Ontario pro
vinciją dirbti miškuose. Vasa
rio 24 d. iš policijos tapo gau

ki ek ta žinia, kad Gabrėnas pasikorė, 
laiko teko susitikti su Antanu. Pasak policijos, dalykas buvęs 
Išsitraukė jis iš kišenės ilg 
popieriaus lapą, kur surašyta Gabrėnas pamišęs', 
nauji “Naujienų” skaitytojai. <tas į miestą,
Jų pusėtinai daug. Sakėsi, kad gydytojas ir pripažino, kad se,r- 
didelį pluoštą jau seniau pa- j ga proto liga, 
siuntęs. Nors' Detroite yra keli 
kontestantai, pareiškė Povi lai
ka. bet aš turiu visus juos su- 
bytyti, nes lakstau su Fordu po 
keturias dešimtis mylių per va
landa.

Antanas sako, kad ant jo dasi giminių. Kas' norėtų apie 
bolševikai yra labai Įtūžę, ka- rabašninką patirti daugiau in- 
dangi jis užrašo “Naujienas” ir 
tokiems žmonėms, kurie pirma Winnipego Lietuvių Darbininkų 
tik “Laisvę” teskaitė. Kur tik' Pašaipinę Draugiją. Adresas: 
stoja Antanas, tęn jis padaro! S. Paknis. 1194 Selkirk avė., 
tinkamą darbą. Nėra abejones, > Winnipeg, Canąda. —N, S. J. C.

Gabrėnas tapo 
nuvežtas i policijos stoti, o vė
liau buvo manoma jį patalpinti 
į ligoninę. Tačiau to daryti ne
bereikėjo: ant rytojaus Gabrė
nas buvo rastas pasikoręs.

Girdėjau, kad Amerikoj ran-

formacijų, tai tegul kreipiasi Į

Kadangi j is tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui , kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintčs kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Iludson 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.
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2747— Labai elegantiška svečiucsna eiti suknele. Galima siūdinti iš byle 
lengvo, margo šilko arba naujoviško aksomo. Sukirptos mieros 16, 18, me
tu, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir; 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę i 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina■ •15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už-1 
sakyniu. Laiškus reikia adresuoti: .

Į
Naujienų: Pattern Dept., 1739:

So. llalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. llalsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .................
Mieros ......-.... ....—per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.)

Neapleiskite 9 
Peršalimo! S

Sustabdykite pirm negu įsi- 
Ba|čs _ pirm negu Pastos tik 
rai pavojingu «
peršalimo naudodami 
EXPELLERl su pirmu ko- > 
sulio ir čiaudėjimo apsireiški- | 
mu. Du ar trys iss’try’jimai 
su PATN-EXPELLERIU su- 1 
teiks jums neįkainuojamą pa- « 
galbą. . . j

PAIN-EXPELLER1U Rg“s°
, kuliaeij,.. Ju ^asipr’eS'ligoml .Jis su- .
į. kovai su1 paprastais susirgnna.s.

k Netenka — Galios
1 kuomet VA1N-BXVELLERĮS C boa. Muskulu GSIimą- « Atį.iv>n»u.i.
| Pailsimas lrnAi^l”FXPELLBEiO išsitrynimu su-

1 ir irSot^

maa nuo 1 cksa •n’i?^11 Krutinėję, Gėlimų Peėiuo- H ^Xųu»!o'spr3o. Neuralsiins. Srrtod.e.lm

S Reikalnukile ^timmusmlc V.islmtie

Iteai&BlĖ

fa<i iuchteh i
ANO SOUTH ^S.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
il2th STREET 

Te!. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė, 

CHICAGO. ILL.

AR NORI
LAIMĖTI

DOVANAS?
reikalin- 
lietuviai

Naujienų'” kontestas baigsis Gegužės-May 31 d. Dar 
iki kontesto užbaigtai laiko gana daug. Registracija naujų 
kontestantu bus uždaryta pabaigoje šio mėnesio — dabar 
dar yra laikas įsiregistruoti. “Naujienoms” yra 
ga kontestantu įvairiose kolonijose, kur tiktai
gyvena. Veikdami kaipo “Naujienų” kontestantai atliksite 
kilnų darbą “Naujienoms” ir sykiu sau laimėsite 
sulig padaryto biznio “Naujienoms”.
esamą blankutę ir siųskite į “Naujienų” Kontesto Dept. 
Gyvenanti Chicagoje atsilankykite asmeniškai ir matykite 
Kontesto Vedėją. Laukiame.

dovanas
Pildykite tuoj čia

NAUJIENŲ KONTESTO DEPT 
1739 S'o. llalsted St., 
Chicago, III.

GERU. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu būti kontestantu 4-me NAUJIENŲ Konteste. Malonė-' 
kitę mane priimti kontestan ir suteikti reikalingas informacijas 
ir kontesto sąlygas šiuo adresu:

Mano Vardas Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

■MM

.aVlL-į*. A’V ** X ffc'

iZu..' -t. ■ v.



Antradienis, kovo 18, 19.10 NAUJIENOS, Chicago, I1L 8

Tarp Chicagos 
Lietuvių

daryti kapinėse. Well, — jei 
bakterijos yra taip pavojingos, 
kaip atrodo p. Dambrauskui, 
tai jis turėtų agituoti, idant 
žmonės nelaikytų atdaro grabo 
n? namie, ne “vabolių koply
čiose. Šitokiose vietose labiau

užpirko mišias? Ar neatrodo 
jos, tos kortelės, kaip iškabos 
ant žydeliu “puškarių“ Maxwell 
gatvėje? Tai bent “kultūra”!

Repoi;teris.

Kapinių “trubeliai” ankšta, nei bažnyčiose arba ka-

I’astaba prie prierašo

Visų pirma, savo straipsnyje 
“Kapinių trubeliai“, neturėjau 
intencijos kam nors užmesti sa
vo nuomonę. Kalbėjau tik už 
save ir išreiškiau tą savo nuo
monę taip, kaip man atrodė tei
singiau.

Toliau, man pasirodė verta 
duoti pastabų prie reporterio 
prierašo. Taigii pradėsiu kalbėti 
apie, dalyką:

Tiesa, visi žinome, kad bak
terijų pilna visur, o ypač prie 
gendančio lavono. O kodėl jos 
“nepavojingos”, aš to nežinau. 
Man rodosi, kad pavojingos. Ir 
kodėl dar mes turime nešti jas’ 
i bažnyčią — viešąją vietų, jei 
to galima nedaryti be savo 
nuoskaudos, o sanitarumas tik
resnis?

Toliaus. Man rodosi maloniau 
butų, jei kas man mylimo! žmo
gaus atmintį paminėtų bažny
čioje pavydalu mišių arba ko
kiu kitu budu kur nors, ne kad 
vienai dienai tarnaujančiomis 
gėlėmis, už kurias reikia mokė
ti daug daugiau.

Na, panagrinėkime. Daleis'ki- 
me. kad tamsta myli labai ką 
nors ir jisai gyvena toli, toli; 
atsiranda koks žmogus, kad ži
no tų ypatų, kurią tamsta labai 
myli, ir pajunti tamsta savo 
širdyje meilę net prie to žmo
gaus, kuris žino tą ypatą, ku
rią tamsta myli. Taigi mišios, 
iš to atžvilgio, yra* daug tinka
mesnis dalykas priminti vardą 
tamstos artimo, negu žinojimas, 
kad buvo nupirkta kelios rožės 
ir jas visi pamiršo. O pridekime 
dar gražių bažnyčios muziką, 
kini tiesiog nuneša tamstos 
mintis pas ta, kurį myli, tai jau 
iš to atžvilgio nėr ką nei lygin
ti gėlėmis; tai yra gėlės širdy
je ir nevystančios.

Toliau. Kunigai neverčia juos 
būtinai samdyti vežti j kapines, 
tik nenori, kad graboriai atli
kinėtų kunigo pareigas, ir žmo
nės gali sau poteriauti už mi
rusį be graboriaus paliepimo.

Paprotis atidaryti karstą prie 
duobės yra įvestas graborių. 
Graboriai, nežinodami kaip tin
kamiau patarnauti, ir kad su
simedžioti daugiau kostumerių. 
nežinojo kaip geriau padaryti, 
tai išmanė atidarinėti grabus, o 
žmonės prie to priprato ir ma
no, kad tai yra kilna, o dar 
maršuodami aplinkui ir apka
bindami nabašninką “draugijos 
narį” ir parėję namo nenusiplo
vę rankų, valgo ir kitiems duo
da.

Tai puiku Kur čia ne.
V. Dambrauskus (Dambro).

Prierašas. P-as Dambrauskas 
sako, kad jis neturėjęs “inten
cijos užmesti“ savo nuomonę. 
Gerai. Bet kam jis rašė ir da
bar rašo antrą straipšnį dien
raščiui, idant šis patalpintų jį? 
žmonės, kurie neturi “intenci
jos savo nuomonę užmesti”, 
neišdėstinėja jos nė spaudoje. 
O kadangi jis rašo net antru 
atveju, tai, tenka manyti, kad 
“intencija“ buvo ir yra. Jos gi 
esmė tokia: pateisinti neseniai 
išleistą lietuvių kunigų “dek
retą”, kuris liečia mirusiųjų 
laidojimų.

P-nas Dambrauskas sako to
liau, kad jis išreiškęs tik savo 
nuomonę, Labai “liūdna”, kad ir 
dėl šito 
sutikti, 
panaši, 
kunigų
nuomonei 
“Drauge” 
kad ne savo, 
gų nuomonę 
brauskas. 
skolino ją 

Kitas p. 
bakterijos
todėl nereikia nešti gėlių baž
nyčion ; negerai ne grabas ati-

jo pareiškimo negalima 
Ta “jo” nuomonė yra 
kaip du vandens’ lašu, 
Paškausko ir Linkaus 

išreikštai broliukų 
Taigi reikia manyti, 

bet greičiauj kuni- 
išreiškia p. Dam- 
gal kunigai pasi- 
p. Dambrausko? 
argumentas toks:

yra pavojingos, ir

0 
iš

pincse. Taigi čia pavojingiau 
(laikyti grabas atdaras. Bet p.

I eD. apie šį pavojų nekalba. Jis 
tik mato pavojų atidaryti gra
bą kapinėse. Jis mato žvirblį, 
bet nepastebi slonies (dramb
lio).

Jeigu p. Dambrauskas norėtų 
būti nuosaikus, tai jis turėtų 
agituoti, kad žmonės nė bažny
čion neitų. Nesi į bažnyčias su
sirenka šimtai žmonių, atsine
ša ne tik savo ir gatvės bakte
rijų, bot dažnai ir kitokių “pa
razitų”. Bet jis ir to nemato. 
Jis tik kalba, kad nereikia gėlių 
bažnyčioje ir ne gerai yra ati
daryti grabas kapinėse, po atvi
ru dangumi! Mat, kunigai iš
leido tokį “dekretą“.

Dar 
P-nui 
tiktų, 
nėtų.
Bet ar neužpirkdavo praeityje 
ir ar neužperka dabar mišių 
žmonės, kurie laidoja mirusius 
su bažnytinėmis ceremonijomis? 
žinoma, kad užpirkdavo ir už
perka. Ale kunigams to neuž
tenka. Prie tų pinigų, kurie su
mokama pazvanams, palydėji
mui iš namų į bažnyčią, mi
šioms ir kitokioms apeigoms, 
kunigai taikosi dar, kad jiems 
butų pridėti ir pinigai, skiriami 
gėlėms nupirkti. Savo laiku lie
tuviai charakterizavo kunigų 
politikų taip: “Viskas Lietuvai, 
o Lietuva Romai”. Dabar dis- 
kusuojamą šičia Čikagos kuni
gų “dekretų” galima charakte
rizuoti šitaip: “Viskas mirusio
jo sielai, o pinigai kunigams“.

P-nas Dambrauskas sako, 
kad mišios, kartu su bažnytine 
muzika, geriau primena jam 
mirusįjį. Malonu žinoti. Bet yra 
žmonių, kuriems patinka gėlės. 
Niekas p. Dambrauskui bažnyti
nės muzikos nedraudžia, tai ko
dėl drausti gėles?

Palieka grabo atidarymas ka
pinėse. Anot p. Dambrausko, 
graboriai, idant sumedžioti 
“daugiau kostumerių”, pradėję 
atidarinėti grabus kapinėse... 
Hm: esu tikras, kad graboriai 
negali “sumedžioti kostumerių” 
daugiau, negu tik tiek, kiek jų 
miršta. Antra vertus, jau seniai 
patys kunigai sutikdavo grabą 
atidaryti, jeigu laidota kokios 
nors turtingos, įtekmingos gi
minės žmogus. Pasekdami kuni
gų pavyzdžiu, graboriai pradė
jo atidarinėti grabus ir papras
tiems žmonėms’ prašant. Nes 
kuo gi turčius (bent kapinėse) 
yra geresnis už praščioką?

Pagalios maldos. Kada yra 
būrys žmonių, o kunigo nėra, 
tai vienas kuris (lai bus jis 
graborius ar kas kitas) turi už
duoti miniai maldas, — ot taip, 
kaip Lietuvoje “mojavą” gie
dant.

Bet, sako p. Dambrauskas, 
kunigai nereikalaujantys, kad 
juos į kapines vežtų ir nedrau- 
džiantys melstis. Jie tik drau
džiantys graboriams uždavinėti 
maldas, kaip kunigams.

Tai ve kame šuniukas pakas
tas! žmonės yra pratę ceremo
nijoms. Tas ceremonijas’, nors 
ir menkas, iki šiol atlikdavo pa
lydovai ir graboriai. O dabar 
jos uždrausta. Lai kišama na- 
bašninkas į duobę be nič nieko. 
Ir kada vienas-kitas taps įkiš
tas, tai kiti ims kviesti kuni
gus į kapines! Neimdami nieko 
už gerklės, “gražiu budu” musų 
kunigai taikosi šiais “naujovi- 
niais” patvarkymais dar pa
spausti lietuvių kišenes, idant 
išspausti iš jų į savo delmonus 
“ekstra” keletą desėtkų dole* 
rių prie tų, kuriuos iki šiol 
gaudavo už laidotuves.1

P-as Dambrauskas ir kunigai 
dar kalba, kad kai kurios cere
monijos’ kapinėse esančios ne 
culturingos. Bet ką jie< pasakys 
apie “puošimų” karsto ir šer
menų vietos kortelėmis, kurios 
pažymi, kad tas ar kitas asmuo

Naujienų Bendro 
ves Viršininkai

šeštadienį “Naujienų 
drovūs direkcija laikė savo po
sėdį, kuriame buvo išrinkta val
dyba šiems metams: P. Grigai- 

prezidentu, V. Bušinskas 
vice-prezidenlu. 
— sekretorium, 
iždininku (visi 

buvo pernai).

I3en-

tie palys,

avo visi 13 
buvo išrink- 

susi- 
mėn.

direktorių, kurie
Ii visuotinam dalininkų 
l ink me, šių metu* vasario

Roseland

vienas “argumentas”’. 
Dambrauskui labiau pa- 
idant jį mišiomis pami
nė kad gėlėmis. Gerai.

Iškilmingos šermenys 
laidotuvės.

ir

Jonas

tyli tokias iškilmingas laidotu
ves iš Edbrooke avenue.

Kai atvažiavome į 'Pauliš
kas kapines, lai prie duobės 
tautiškas kunigas pasakė pa- 
noks'ą ir atliko kitokias pri
derančias ceremonijas. Nu- 
traukla paveikslai visos pub
likos, paskui giminių. Po to, 
grabas įleista į duobę.

Pasigirdo verksmas. Ašaros 
ėmė riedėti. Liūdna darėsi žiū
rint iš šalies. Liūdna ir ra
šant šiuos žodžius apie drau
gą, su kuriuo sykiu darbavo
mės ir veikėme. Nesitikėjau 
tuomet, kad man teks apie jo 
šermenis rašyti.

J. Kundrotavičius išgyveno 
Amerikoje 17 melų. Pradžioje, 
kada' atvyko iš Lietuvos, jis 
sunkiai dirbi), o vakarais lan
kė mokyklų. Pramokęs šios ša
lies kalbos, jis užsidėjo valgo
mų reikmenų krautuvę kartu 
su Jurčiumi. Biznis sekėsi ge
rai.

Kelis metus pabuvęs biznyje, 
Kundrotavičius pradėjo nega
luoti. Daktarai patarė eiti ope
racijai. Daryta, rodosi, trys 
operacijos, bet jos nieko ne
gelbėjo. Sunkiuose skausmuose 
ir daug iškaščių padėjęs, tu
rėjo be laiko persiskirti su 
šiuo pasauliu.

Gyvenimas žiaurus. Jis ski
na daugelį be laiko iš šio pa
saulio. Kiekvienų jo aukų ten
ka gailiomis ašaromis palydė
ti. Draugas.

ginų, jeigu ji negrįšianti į au
tomobilį.

Apiolinkės gyventojai paste
bi vyrų elgesį. Keletas jų su
puola merginai pagel'bon. Jie 
pradeda kaili karšti jauniems 
v y ra m s.

šie, palikę automobilį, pagau
na gatvekarį ir įšoka į jį. Tuo 
laiku atvažiuoja policija. Po
licija ima vytis gatvekarį su 
nuvažiavusiais jaunais vyrais. 
Pasiveja, sustabdo jį. Vyrus 
areštuoja ir nugabena į poli
cijos stotį.

Kas per “t rūbelis” buvo? 
Mačiusieji sako, kad-mergina, 
kai jų paviję vaikinai, metu
si “engagement” žiedą vienam 
iš vyrų ir tarusi, jogei jai tas 
Žiedas nereikalingas.

Well, pavasaris jau čia pat. 
Ir katinai netrukus pradės 
miauli, tai gal ir ši jaunuo
menė buvo pagauta tokio pat 
pavasario ūpo. Žinote kaip yra.

(Žinia gauta per telefonų).
Report.

Margučio koncertas
Skelbiama jau seniai apie 

Margučio koncertą, kuris įvyks 
sekmadieny, 6 baland. (April) 
Lietuvių Auditorijoj.

Koncertas ruošiamas komp. 
A. Vanagaičio, kaipo Margu
čio redaktoriaus ir leidėjo. Ba
landžio mėnesy sueina lygiai

antra valanda 
laidotuves iš 
Tautiškas ka

nu Iros valandos 
daug žmonių.

Gatvėje
Pirmadienio rytmetis. Sep

tinta valanda. Archer avenue 
važiuoja automobilis ties 69-la 
gatve. Jame sėdi keturi jauni 
vaikinai, ot taip apie 20 me
tų amžiaus. Su jais viena mer
gina.

Staiga automobilis “apsvaig
sta”, pasuka į vieną, paskui į 
kitų pusę ir įvažiavęs tarp gat- 
vėkario bėgių sustoja.

Iš automobilio iššoka 
gina ir bėga. Jų vejasi 
vyrai. Pasivijo, pagauna, 
gina ginasi. Jauni vyrai 
kia, kad jie užmušiu jų,

mer- 
jauni 
Mer- 
šau- 
mer-

įžymus biznie-

tautiškos baž- 
Jis, įėjęs į vi-

Kovo 4 dienų mirė 
Kundrotavičius, sulaukęs ..‘41 
metų amžiaus. Paliko nuliudu- 
siirs moterį, posūnius, poduk
ros, gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Velionis pašarvotas buvo na
muose, kuriuose gyveno, labai 
•gražiai. Mačiau daug gėlių nuo 
giminių, draugų ir pažįstamų 
ir nuo Golden Star kliubo. 
Daug žmonių atlankė šerme
nis. Atsilankiusiems ne vienam 
ir ašaros išriedėjo. Supratau 
ir mintis jų. O jos buvo to
kios: tu, drauge, dirbai šiame 
pasaulyje visuomenės gerovei; 
dabar mes tave aplankome pa
skutinį sykį ir apgailestauja
me,' kad be laiko atsiskyrei 
nuo musu.

Kovo 7 dienų, 
po pietų, buvo 
namų į Lietuvių 
pinos. Pirm 
jau suvažiavo

Edbrooke avenue buvo nusta
tyta pilna mašinų. Svetimtau
čiai teiravosi, kas miręs, kad 
taip daug mąšinų privažiavo. 
Paaiškinta, kad 
ris.

Atvažiavo ir 
nyčios kunigas,
rių, atliko prideramas jam ce
remonijas. Komos bažnyčios 
davatkos, pamačiusius tautišką 
kunigų laikantį pamaldas prie 
velionio karsto, ėmė kugždėti 
viena kitai: “Kažin ar jis ge
rai kalba”. Kita atsakė, kad 
gerai. Girdi, taip pat darąs, 
kaip Romos bažnyčioje; jeigu 
netiki, tai gali esu nuvažiuo
ti į tautiškų bažnyčią ir per
sitikrinti.

Kai ceremonijos atlikta, tai 
kunigas pirma išėjo, o paskui 
Golden Star kliubo gralbnešiai 
išnešė karstų; iuos palydėjo gi
minės ir draugai.

Įdėta karstas į karavanų. 
Prikrauta pilnas automobilis 
gėlių. Mašinos susieiliavo ir iš
važiavo į Tautiškas kapines. 
Mašinų buvo daugiau, kaip 40. 
Man dar pirmų kartą teko ma

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
;t. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo- 
ama, bet tikra Castoria—gry

nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarnavimas vi

suose reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimas 

rendauninkams.
4. Veltui 60 dienu perspėjimas 

rendauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit apdraudę pigesne kaina
8. Gaukit sau anglis pigesne 

kaina.
9. Grupė advokatų visuomet pa

tarnauja nuo 9 iki 9 valandos 
patarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
Jus galit ateiti ir pasitarti su 

advokatais kiekvienu klausimu ir 
gauti iš jų patarimus veltui.

KUPONAS
Savininkai atnešė šiuos kupo

nus The Landlords Association 
ofisan pirm gegužės 30, 1930, 
gaus narystės teises už $2.
Vardas ...........................................

Adresas ..........................................

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52xSo. Ashland Avė.

Sergantys Žmonės!
PASITARKITE SU DR. ROSS 
APIE KRAUJO LIGAS, REU
MATIZMĄ, CHRONIŠKAS NER

VŲ AR PRIVATINES LIGAS.
Specialis atgaivinimo ir liaukų 

gydymas dėl silpnų vyrų.
GARANTIJA:

Geriausi Ąmerikos ir 
Europos gydymai. 
Kaina yra žema ir 
prieinama kiekvie
nam. Kad pasveik
ti, pasitarkite 
SU UŽTIKIMU IR 
PATYRUSIU SPE

CIALISTU.
Tris dešimt penki metai prak

tiško patyrimo. Tūkstančiai žmo
nių sėkmingai išgydyta. Tris de
šimt metų tame pačiame name. 
Dešimt gerai įrengtų kambarių 
tinkamam gydymui ligonių. PA-' 
SITARIMAS DYKAI. Atsilan
kykite šiandie.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom St.

kampai* Monroe St., Chicago. Crilly Bldg. 
don: kiekvieną dieną nuo 10 iki 0. Ne- 

trla deflimt metų šiame namo. — Im
kite elevatorių iki penkto augSto. Valau- 
dėliomia 10 iki 1. PanedAliaia. Serodomia 
ir Suimtomis nuo 10 iki 8 vai. vakare

du metai nuo Margučio užgi
mimo. 1928 m.; balandžio 1 
d. gimė Margutis, Tie, kurie, 
nuo pirmo numerio skaito Mar-, 
gutį, gali įvertinti jo nuopel-1 
nūs.

Mes, chicagieči ii, galime <li- 
džiuotis vieninteliu muzikos 
laikraščiu. Jo dviejų metų su- 
kakluvos reikėtų tinkamai švę
sti. Visiems Amerikos lietu
viams žinomas p. A. Vanagai
čio vardas. Jis, leisdamas Mar
gutį, atgaivino Jieluviškają dai
ną, kuri jau pradėjo išnykti. 
Nuo 1924 metų p. Vanagaitis 
išleido daug dainų, įdainavo 
rekordų ir jau treti metai lei
džia savo lėšomis muzikos, | 
juokų laikraštį “Margutį“. '

Koncerte, kaip teko patirti, 
dalyvaus geriausi Chicagoje 
ar listai-dainininkai ir Dzim- 
dzius-kanklininkas J. Olšaus
kas.

Kitų kartų daugiau žinių su
teiksiu. V-s. Rep.

-... —— \
IŠMOKIT DEZAININIMĄ 

«ninimas ir siuvimas 
i moka didelę al^a. 
alite išmokti šio ne
apsimokančio užsiė-

i trumpa laika. Di- 
>s išduodamos. Ra
te dėl nemokamos 
relės.

MASTER COLLEGE
Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.*

NEIKIT Į KRAŠTINYBES KAD 
PAŠALINTI KONSTIPACIJĄ

Kada prastas kvapas, ar pa
dengtas liežuvis, aitrumas a 
galvos skaudėjimas? ispėja kon- 
stipaciją, neimkit aštrių liuo 
suctojų, Jie nereikalingi, kuo
met Cascarot saldainis pašali n ; 
nesmagumus į trumpą valandė
lę; išvalys jūsų sistemą malo
niai ir nuodugniai.

Gautoji iš Cascarets taip grei
ta pagelba yra pastovi. Casca- 
rets yra padaryti iš cascara, 
kuri, kaip ąredikaliai žinovai 
pripažįsta, tikrai sust-prina vi
durių muskulus.

Taigi Cascarets yra palaima 
seniems žmonėms su silpnais 
viduriais; vaikams; kiekvienam, 

I kuriam yra reikalinga sutvar
kyti savo vidurius. Dešimt cen- 

! tų už dėžutę — visose aptie- 
i koše.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių *dresiukę pa

ikai naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

\ batoms iki 9 vai. vakaro.v,.......................................— /

I

Komp. M. Petrauko Pagerbimo

KONCERTAS
Seredoje,Balandžio 2 d., 1930

Pradžia 8:30 vai. vakare

Lietuvių Auditorijoje

Programą išpildys trys musų vieti
niai Chorai vien tik kompozitoriaus M. 
Petrausko kurinius: BIRUTĖ su solis
tais, VYČIŲ Choras su solistais ir VAI
DYBŲ Choras.

Tai bus paskutinis pagerbimas mu
sų pilnai užsitarnavusio kompozitoriaus 
M. Petrausko, nes po šio Koncerto jis 
apleidžia Ameriką ant visados.

Kviečia visus atsilankyti

BENDRA RENGIMO KOMISIJA.

Pranešimas Visuomenei!
P APSAS ir SODE

Šiuomi pranešu visuomenei, kad aš įsteigiau papso ir sodės išdirbystės 
biznį. Visas papso ir sodės išdirbystės biznis įrengtas pagal higienos reikala
vimus. «

Viršminėtus gėrimus pristatysiu krautuvėms, draugijų išvažiavimams, 
ir basket piknikams.

Savininkas STASYS DRIGOTAS

Drigot Bottling Works
SODA and MINERAL WATER,

SWAN BRAND
5114-16 South Knox Avenue, Chicago, Illinois

Phone Lafayette 6573
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Šitie žodžiai reiškia beveik tą pat, ką pasakyti, kad 
Amerikos Darbo Federacijos vyriausybė nelaiko teisė
ta unija tos organizacijos, kuri turėjo savo konvenciją 
Springfielde ir išrinko savo viršininkais Howatą, Wal- 
kerį ir Germerį.

To buvo galima laukti, nes Lewis turi didelės įta
kos Federacijos viršūnėse. Bet Green visgi buvo labai 
atsargus savo kalboje ir neišsireiškė taip, kad jisai pri
pažįstąs vien tik senosios mainierių valdybos frakciją. 
Gal būt, jisai dar tikisi, kad tarp Indianapoliso ir 
Springfieldo bus galima padaryti kokį kompromisą?

Pažymėtina yra taip pat, kad suvažiavimas India
napolise ketina tęstis net iki ketvirtadieniui. Jei nebūtų 
manoma vesti derybas su Springfieldu, tai kam reikėtų 
taip ilgai tenai posėdžiauti?

STALINO KINKOS DREBA Apžvalga
Bėgiu keleto dienų Rusijos valdovai išleido vieną 

po kito tris įsakymus komisarams, kad jie sulaikytų 
kolektyvizaciją. Ir kiekvienas tų įsakymų vis aštresnis 
ir griežtesnis.

Pradžioje diktatorius Stalinas pasitenkino tuo, kad 
laikraštiniam straipsnyje išjuokė ir išdurnino “perdi- 
delį” komisarų uolumą kolektyvizacijos vykinime. Bet 
dabar paskelbtame kom-partijos centro komiteto dek
rete jau grasinama tiems “durniams” skaudžiomis 
bausmėmis.

Įdomu yra tai, kad bolševikų valdžia dabar išeina 
ne tiktai prieš privatinės nuosavybės ir privatinės pre
kybos naikinimą, bet taip pat ir prieš verstiną bažnyčių 
uždarinėjimą. Bolševikų centro komitetas atmeta, kai
po nepamatuotus, tuos vietinių valdininkų pasiteisini
mus, kad bažnyčios buvę uždarinėjamos “laisvu pačių 
gyventojų noru”. Savo dekrete komitetas griežtai užgi
na bažnyčių, sinagogų ir mečečių uždarinėjimą be di
delės gyventojų daugumos pritarimo ir be formališko 
centralinės vyriausybės leidimo.

Net nuostabu žiūrint, kaip Rusijos diktatorius taip 
urnai pasuko savo politikos ratus į priešingą pusę. Juk 
tik vasario mėnesio 1 d. jisai laikė savo karingąją kal
bą, kurioje buvo paskelbtas išnaikinimo karas “kulo- 
kams” ir visiems “socializacijos” priešams!

Aišku, kad Stalino kinkos dreba. Tik persigandę ir 
desperacijon patekę žmonės šitaip gali blaškytis.

Bolševikų politikoje niekuomet nebuvo logikos, ka
dangi jų tikslai visuomet rėmėsi ne realiais krašto 
kalais, bet galią turinčių komisarų fantazijomis,
čiaus, laikui bėgant, jų politika vis labiau ir labiau virs
ta grynu absurdu. Nuo to laiko, kai nabašninkas Leni
nas buvo priverstas atšaukti “karinį komunizmą” ir 
paskelbti Nepą (naują ekonomišką politiką), pas Rusi
jos diktatorius nebeliko kitokio siekimo, kaip tik išsilai
kyti valdžioje. Ir idėjiniai, ir ekonominiai bolševizmas 
jau seniai yra subankrotavęs, bet jisai nenori trauktis 
iš istorijos arenos — ir gana.

Gindamas savo supuvusią ir niekam nereikalingą 
diktatūrą, dabartinis Rusijos raudonasis caras suka 
savo politikos “kursą” tai į kairę, tai į dešinę, bet ne
suranda kur galėtų tvirtai atsistoti abiem kojom. To
dėl po kiekvieno pasukimo ton ar kiton pusėn jam ten
ka neilgai trukus trauktis atgal ir pradėti naują “leni
nizmo” liniją.

Visos žinios, ateinančios pastaruoju laiku iš sovie
tų “rojaus”, rodo, kad valdžios smurtas prieš ūkinin
kus sukėlė baisią neapykantą bolševikiškai diktatūrai 
ne tik sodžiuje, bet ir miestuose. Toliaus tuo pačiu keliu 
eidama, valdžia butų neišvengiamai susilaukusi kata
strofos.

Persigandęs diktatorius bando dabar žmones nu
raminti, net grasindamas bausmėmis savo komisarams 
už tuos darbus, už kuriuos neseniai jisai juos gyrė.

Tragi-komiškos nusigyvenusio despotizmo konvul
sijos !

MEKSIKOS DARBININKŲ
SĄJUNGOS

Meksikos darbininkų sąjungų 
susivienijime (Confederacion 
Regionai Obrera Mexicana). 
baigiant 1929 metus,' buvo viso
l, 800,000 narių. Gale 1924 m. 
buvo 750,000 narių, o gale 1927
m. —2,000,000.

Meksikos darbininkų konfe
deracijai priklauso 5 nacionales 
unijos, 19 valstijų unijų ir 42 
apskričių unijos. Penkios na
cionalines (visą, kraštą apiman
čios) unijos susideda iš darbi
ninkų cukraus industrijoje, 
maisito produktų industrijoje, 
geležinkeliuose, žemės ūkyje ir 
laivyne.

JEI BUTŲ NUVERSTAS MAC-
DONALDO KABINETAS

rei-

Po to, kai anglių pramones 
reorganizacijos bilius Anglijos 
parlamente buvo priimtas' tiktai 
9 balsų dauguma, angliakasių 
federacijos sekretorius Cook pa
reiškė, kad, jeigu valdžia butų 
buvusi nuversta, ta? mainieriai 
visoje Anglijoje butų išėję į 
streiką.

Cook labai aštriais žodžiais 
pasmerkė liberalų vadą Lloyd 
George’ą. Jisai pasakė, kad ang
liakasiai velija geriau turėti 
reikalą su atvirais priešais kon
servatoriais. negu su pasalin- 
gais veidmainiais liberalais.

ĮVAIRENYBĖS
Kova su plėšikais nau

jausios technikos 
atžvilgiu

Per visą laiką tarp savęs ko
voja puolamoji ir ginamoji tech
nika. Tas yra karo technikoj, 
tas yra ir teisingumo, t. y. pi
liečių apsaugos, technikos ko
voj su piktadariais*. Kiekvienas 
naujas ginamasis ar puolamasis 
įrankis tuoj susilaukia sau prie
šingo išradimo. Karo laivų pa
trankos, tobulčdamos, priverto 
pasirūpinti apsiūti laivus tokio 
plieno šarvais, kad jie taip greit 
nebūtų pramušami. Pasaulinis 
karas parodė visai negirdėtas, 
pavojingas karo priemones: čia 
ir povandeniniai laivai, ir lėk
tuvai, ir nuodingos dujos. Ta
čiau tenka tik stebėtis, kaip 
greitai visi šie puolamieji gink
lai privertė pasirūpinti naujo
mis apsaugos priemonėmis. Ka
rui baigiantis, povandeniniai 
laivai jau nebuvo perdaug pa
vojingi. nuo nuodingų dujų

saugojosi priešdujinėmis kau
kėmis, o karas ore ėjo kaip ir 
sausumoj. Jei dabar ir vėl kil
tų karas', tai pasaulis vėl suži
notų apie tokius ginklus, kurių 
jis lig šiol ir sapne nemato.

Piliečių apsaugos organai ir 
piktadariai taip pat yra dvi, 
viena su antra amžinai kovojan
čios, pusės, ši kova nenutyla 
nei dieną, nei naktį, nei karo, 
nei taikos metu. Ir čia abi pu
sės rūpestingai studijuoja prie
šininko vartojamus metodus ir 
stengiasi nuo jų apsisaugoti dar 
tobulesnėmis priemonėmis. Rei
kia pripažinti, kad šių laikų di
dieji milijoninių miestų plėši
kai, kurie verčiasi tik dideliais' 
plėšimais, pažįsta visas apsau
gos ii* puolamąsias priemones 
nė kiek neblogiau negu piliečių 
apsaugos orgąnai. Ir labai daž
nai piktieji elementai nugali 
tvarkos saugotojus. Neseniai 
Berlyne buvo išplėštas vieno di
delio banko skyrius. Vagys tą 
darbą atliko taip puikiai, kad ir 
policija, ir spauda pripažino jį 
pavyzdingu. Būtent, piktadariai 
turėjo pirmiau iškasti ilgoką tu
nelį po banko namų pagrindais, 
prakirsti dviejų metrų storumo 
betoninę aslą ir paskiau, naktį 
įėjus i sandėlius, kur buvo lai
komos brangenybės, atidaryti 
geležines spintas. Tuneliui iš
kasti ir betono sienai pramušti 
reikėjo, specialistų apskaitymu, 
mažiausia dviejų savaičių laiko. 
Jie turėjo būti susipažinę su 
visais naujausiais technikos bu
dais metalų tirpinimo srity. Jie 
nepaliko jokio ženklo, jokio pėd
sako — ir policija lig šiol nie
ko negalėjo susekti...

Bet ypač Amerikoje eina žūt
būtinė kova tarp policijos ir 
plėšikų. Ten plėšikai yra gink
luoti revolveriais, šautuvais,

kulkosvaidžiais, rankinėmis gra
natomis. Jie turi savo lėktuvus, 
šarvuotus automobilius, kariš
kus laivus. Todėl Amerikos ban
kai yra ypatingai susirūpinę ap
saugos priemonėmis. Bankų 
sandėliai yra tikriausi karo for
tai. Betoninės sienos, automa
tiški signalai, vandens prileisti 
koridoriai, nuodingosios dujos—. 
štai kaip yra saugojami Ameri
kos bankuose pinigai. Tačiau ir 
čia gudragalviams nedorėliam^ 
kai kada vis dėlto pavyksta 
vienų kitą milijonėlį dolerių su
čiupti iš taip puikiai apsaugo
tų sandėlių. Naujausioji, dabar 
Amerikoj pradėtoji praktikoj 
vartoti apsaugos priemonė nuo 
neprašytų svečių yra žmogaus 
akiai nematomi spinduliai. Bū
tent, plienines kasas su pini
gais iš visų pusių, veidrodžių 
pagalba, apsupa nematomais 
ultraraudonais arba ultrafiole- 
tiniais spinduliais. Jei kas paša
linis mėgintų eiti prie kasos, 
tai jis turėtų pereiti pro tuos 
nematomus spindulius ir, taip 
sakant, juos nutraukti, nelygi
nant voratinklį. Bet spindulių 
cirkuliacijos pertraukimas au
tomatiškai paleidžia visus esa
mus apsaugos signalus, taip kad 
sargyba iš karto pajunta pavo
jų. Amerikos bankai šia apsau
gos sistema yra labai patenkin
ti.

Bet apsaugos reikalams mė
ginama panaudoti ne tik nema
tomus spindulius, bet ir negir
dimas žmogaus ausiai oro ban
gas. Kaip žinia, žmogaus ausis 
gali girdėti tik tokius garsus, 
kurie sukelia nuo 16 ligi 50.000 
oro bangavimų per sekundę, že
miau 16 ir aukščiau 50,000 ban
gavimų per sekundę žmogaus' 
ausiai yra tyla.,O kad tokių ne
girdimų oro bangų gamtoj tik

rai yra, galima spręsti kad ir 
iš to fakto, kad dažnai matyt, 
kai paukščiai judina snapą, tar
tum giedodami, bet jokio garso 
negirdėt. Reiškia, tada paukš
čių giesmė yra sudėta iš garsų, 
kurie duoda arba mažiau kaip 
16, arba daugiau 50,000 oro 
bangavimų per sekundę. Dabar 
yra išrastas mažas aparatas, 
kurį galima įsidėti į ausį ir ku
ris ima veikti, jei j j paliečia 
paprastai ausies nejaučiamos 
oro bangos, 'lokius klausomuo
sius aparatus galima padaryti 
įvairių rūšių, kad jie atsilieptų 
tik į tam tikrą oro bangų skai
čių. lygiai taip, kaip radio pri
imtuvas. Toki oro bangų priim
tuvai policijos reikalams turė
tų didelės reikšmės. Sakysim, 
kiekvienas policininkas, eidamas 
tarnybos pareigas, įsideda į au
sis vieną toki aparatų. Jei yra 
skubaus reikalo, tai jiolicijos 
nuovada gali iš karto iššaukti 
kiekvieną policininką, kurį tik 
nori, netrukdant ir nekliudant 
kitų. Užtenka tik pasiųsti iš 
siunčiamojo aparato tam tikras 
oro bangas, kurios veiktų tik 
reikiamojo policininko priimtu
vą... Kaip matom, ima atsirasti 
ir oro radio!,.. [“T.”]

Kada jus vargina 
konstipacija

*

Konstipaeija leidžia nusirinkti nuodingoms 
atmatoms. Šie nuodai būna if>n<šiojami po 
vis.'i kurni ir yra priežastis beveik visi) ligų 
ir silpnumų, abelno sumenkėjimo. Nuga-Tone 
išvalo kūnų ir kraujų nuo ligas gimdančių 
medžiagų, sustiprina inkstus ir pūslę ir nu
gali konstipaeijų. Kada šie nuodai lieka pa
šalinti iš sistemos, pilvas ir kiti organai 
įgauna naujų spčkų ir nervui ir muskulai 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tone suteikia jums gerą apetitų, 
maistas daug lengviau suvirškinamas, mie
gas yra poilsingas ir atgaivinantis, svarumas 
padidėja pas suliesusius, suvargusius žmones 
ir (tbelna seikata žymiai pagerėja. Jus gali
te gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra par- 
davittėjnmi. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
šlake, yaparšykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberlo.

Garsinkitės Naujienose

dabarties Valandoj

ateities amžius
~ Byr°n’ 17a8'^24i

ČEMPIJONAS

Vienas jaunas vaikinas, Michael Petiilo, klausėsi 
muzikos, dainų ir kalbų per radio 155 valandas be pa
liovos. Tuo budu jisai “sumušė” visus pasaulio rekordus 
ir šiandie yra pasaulio čempijonas radio klausytojas.

Prieš keletą metų buvo įėję madon varžytis dėl 
“garbės“, kas ilgiausia gali ištupėti be pertraukos ant 
vėliavos stiebo. Bet vardai pergalėtojų tose varžytinėse 
jau seniai visų užmiršti.

Neilgai tur-but pasaulis minės ir čempijono Pet- 
rilTo vardą.

MAIŠTAS VOKIETIJOS KO
MUNISTŲ PARTIJOJE

Vasario 27 d. skaitlingas bū
rys Vokietijos komunistų vadų 
ir veikėjų išleido atsišaukimą j 
darbininkus, kuriame jie smer
kia savo partijos centro takti
ką, ardančią darbininkų judė
jimą. Atsišaukimas tapo at
spausdintas atskiram lapelyje ir 
yra platinamas fabrikuose ir 
darbininkų sueigose.

Po atsišaukimu pasirašo 60 
komunistų partijos viršininkų 
ir tarnautojų, jų tarpe vienas 
Prūsų seimo atstovas, visa eile 
miestų tarybų atstovų ir įmo
nių tarybų narių.

Pasirašiusius po atsišaukimu 
partijos centras meta lauk iš 
partijos. Pirmieji tapo išmesti 
Berlyno miesto tarybininkas 
Rosenthal ir įmonės tarybos 
narys Bollmann.

Vokietijos komunistu partija 
bendrai į ra per visas siūles, 
kaip nudėvėtas švarkas. Tarpe 
protaujančių darbininkų jos* pa
sekėjų skaičius kasdien vis la
biau tirpsta.

“Ateities įvykiai 
meta savo 

Šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojanciomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 

/ didesnes už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky.
Ateities įvykiai meta t>avo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

lUCKy

GREEN SU LEWISU

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—^IT’S* 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina, nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir, pagerina skoni.

SI
\ M TOASTED^ ./.

Darbo Federacijos prezidentas, William 
j Indianapolisą pasakyt kalbą tai mai-

Amerikos
Green, atvyko 
nierių konvencijai, kurią tenai sušaukė senasis United 
Mine Workers prezidentas. Indianapolise Green pareiš
kė, kad jisai norėjęs savo buvimu Levviso šalininkų kon
vencijoje “parodyti jums ir pasauliui, .kad Amerikos 
Darbo Federacija pripažįsta jurisdikciją vienai anglia
kasių unijai”.

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“The Aviator”
Dalyvaujant

Edward E. Horton, Patsy Putli 
Miller, Lee Moran, Johnny

Arthur
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai

“It’s toasted
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.
...........  »... «i......  , .......... . . 1«"■ 11 " ■ 1 "• ■■ i -i- i ■ ■ ■

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą , kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky ^Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažina riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky , tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo drsoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vdeno vandenyno iki kito.

(č) 1930, The American Tobacco Co., Mfti.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apiplėšė busti ofisų
Banditai padare holdapą 

Chicago Motor Coach kompa
nijos ofise. Pas i šlavė ^>7,5(X).

Metai kalėti už grū
mojimą

John P. Cassidy, 2373 Kast 
70 st., turės ištupėti pataisos 
namuose metus laiko. Jisai mat 
grūmojęs revolveriu p-lei Vio- 
let Barker šokių salėje.

Automobilių nelaimės
Sužeisti yra iMrs. Mary Car- 

rae, Mildred Carrac, moteriš
kės duktė, ir Vincent Avery, 
17 metų. Areštuoti yra Frank 
Redisa, Peter Loverde ir Tho- 
mas Vanal. Pirmieji trys su
žeisti, kadangi jų auta užga
vo automobilis, kuriuo važia
vo Redisa ir Loverde.

Vanal aiškina įvykį taip. 
Girdi, Redisai ir Loverde pa
siėmę 5 galionus gazolino jo 
stoty. Jie neužmokėję ir nuva
žiavę. Jis, Vanal, pasigavęs šau
tuvų ir įsėdęs savo autan pra
dėjo vytis. Redisa ir Loverde 
aiškinosi, kad jie neėmę gazo
lino iš Vanalio. Teismas iš
spręs ginčų.

laimės ir garbes ieškoti.
Suprantama, kad gazolino 

stoties prižiūrėtojas ir policija 
suardė visus šviesios ateities 
planus.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Phyeical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemloek 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maeeage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

________Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime iilaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

----- o-----

ojaiV

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, IU.
-------O-------

Jis užbaigė kontraktus
Jay B. Katz, pasiturintis sta

tybos kon traktorius, nusišovė 
savo namuose, 6259 Sheridan 
road. Jis užbaigė visus kon
traktus su gyvenimu.

Dar vienas gengsteris 
nušauta

Nepavyko pasiekti 
Hollywood

Devyni čikagiceaai — amžiu
je nuo 8 iki 12 metų — suma

inė laimės ir garbės ieškoti. Pa
siėmę automobilių, stovėjusį 
prie namų 136 So. Claremont 
Avė., visi susėdo ir išvažiavo. 
Riverside jie nusipirko du ga
lonu gazolino. Užmokėjo už 
gazolinų sudedami savo penk
tukus.

V idikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3193 S. Halsted St.

Chicago. III
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

, \ ------o------
Ofiso Telefoną. Vlrglnla 0080 

Be.. Tel. Van Buren 5808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando. 11 ryto Iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
(J iki 8 vakaro, Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

■ų. Namų ofisą. North gide
3413 Franklin Blvd.

Valaado. 8:80 iki 0:80 vakaro

5

Įvairus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chronišku

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė,

S. D. LACHAVICH

-----O-----
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1128
Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
N ėdė Ii o j pagal sutarti

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ife
Nedėlioj nuo 2:3fl iki 4:80 po piet 

Telefonas Canal 0464

Ties Irving Park bulvaro til
tu išplauki, paviršiun kūnas 
John Rito. Rito buvęs narys 
butlegerių gengės. Kūnas su
varstytas kulkų. Nužiūrima, 
kad Rito kūnas buvęs paskan
dintas su švara pririšta prie 
jo apie pora savaičių.

Policija, suradusi Rita kū
nų, pradėjo ieškoti kitų gen
gės narių, su kuriais Rito dar
bavosi kartu. Vienas jų, sako
ma, pražuvęs jau šešios savai
tės. Policija sako, kad ji nesi
stebėtų, jeigu ir jo lavonas iš
plauktų paviršiun. Rito kiše
nėje užtikta maldaknygė.

Gazolino stoties darbininkas 
pranešė apie nepaprastus “au
tomobilistus” policijai. Ši at
vyko. Aulo draiveris, Abert 
Bei ton i, 12 metų bernaitis, pa
reiškė, kad visa partija iš de
vynių buvo pasiruošusi keliau
ti Kalifornijon į Hollywood

Baigusi akušerijos 
mokyklų Pennsyl- 

vanijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mer
ginoms visokiuose 

reikaluose
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Graborins ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

-o-----
ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūle už dykų egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų’ ligų

Ofisas: 3600 W. Roosevelt Rd. 
kampas Central Park Avė.

Valandos 2 iki 4 vai. po pietų ir nuo
7 iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 10—12 diena

Advokatai

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Gal padidins taksas vi 
durmiesčio savastims
The Board of Revievv iš

siuntinėjo įspėjimų savinin
kams ir agentams 61 savas
ties šmotų vidurmiesly. Board 
oi Revic\v reikalauja, kad tos 
savasties valdytojai ir prižiu- 
ičtojai pasiaiškintų, įkodel į- 
kainavimas jų savasties tak
soms neturėtų būti pakeltas. 
Pakelti ikainavima rekomenda
vo tarybos ekspertų komitetas, 
kurin yra: Perkins B. Bass, 
John b. Hooker ir Thomas E. 
Sullivan.

Prohibicijos agentai 
veikia

po pirmu vyru Ramanauskiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 13 dieną, 9:30 vai. vak., 
1930 m., sulaukus 43 metų am
žiaus, gimus Naujo Griškabū
džio kaime, šakių ap., ir valse., 
Lietuvoje. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Jurgi Astrauskų, 
dukterį Eleną Smith ir du sū
nūs—Juozapų C. ir Edvardų G. 
Ramanauskus, Amerikoje, o 
IJetuvoje sena motinėle, dvi 
seseris ir du broliu Užupius. 
Kūnas pašarvotas randasi na
muose 2211 North 74th Avė., 
Elnnvood Park, III.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny, kovo 20 dienų, 8 vai. iš ry
to iš namų i St. Williams pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Astraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Simai ir Duktė.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S.K Y RIU S : 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

-o------- 
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborins ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama,

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 Š. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Sausieji agentai padarė kra
tų kabarete žinomam vardu 
Little Club, 915 State si. Čia, 
sakoma, lankydavosi tik Čika
gos turčiai.

Lietuviai GydytoĮai_

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchestcr Avc.

CHICAGO. ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vak.

K. GUGiS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

-Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta

-------O-------

Nusižudė

Nusišovė policininkas Fred 
Kilroy savo namuose pasėko
je barnių su žmona. .Jis gy
veno adresu 3551 Wilton avė.

Pasipiovė Edward Janda, 
artistas. Turėjęs kokių ten ke
blumų su savastimi, kuri yra 
Clevelande. Janda gyveno ad
resu 5333 So. Lincoln st.

120 graikų išvažiavo 
vestuvėms

120 graikų išvažiavo iš Či
kagos į Graikija, 100 melų 
Graikijos nepriklausomybės su
kaktuvėms apvaikščioti. Iškil
mėms atžymėti, išvažiuojantys 
pareiškė, kad jie apsimesiu 
Graikijoj.

ANTANAS POKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 dienų, 3:30 vai. po 
piet, 1930 m., sulaukės 46 me
tu amžiaus. Gimęs Aukštupių 
kaime, žigaičių parap., Taura
gės apskr. Paliko dideliame 
nubudime moterį Agota, po tė
vais Valcntėjikė, 4 sūnūs — 
Vincentų, Izidorių, Petrų ir Ka
zimierų, pusbroli Vincenta Te- 
reikis Amerikoj; 
terj Oną 
ponaitis, 
meikienė 
šarvotas 
Artesian

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 18 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų i Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a 
giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sunai, Pusbrolis 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

Ijietuvoj duk- 
ir žentų Juozapų Ster 
sesuo Liudviga Re- 

ir gimines. Kūnas pa
raudusį 3961 South 

Avė.

a. Antano Pokaičio 
draugai ir pažįstami

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

JONAS BERNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 diena. 7:15 valandų 
ryto, 1930 m., sulaukės 14 me
tų amžiaus. A. A. Jonas gi
mė kovo 4 d., 1916 m. Wa- 
terville, Maine. Pabaigė moks
lų šv. Kryžiaus parapijos mo
kykloj. Paliko dideliame nu
budime motinų Uršulę,' po tė
vais Kėkščiute, patėvi Joną 
Pozaiti, dvi seseris — Eleną ir 
Stanislavų, brolį Adolfų, dėdę 
H. Rėksnys, dvi cioces — Rek- 
snienę ir Juzefų Basienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4639 S. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
19 dienų, 8 vai. ryto iš namų 
i šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Bernoto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Motina, Patėvis, Seserys, 
Brolis, Dėdės, Cioces 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

ADOLFAS JUROSUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 15 dienų, 6:30 valandų 
ryto, 1930 m., sulaukęs 6 m. 
amžiaus, gimęs birželio 28 d. 
1924, Chicago, III. Paliko di
deliame nubudime motinų Mor
ta po tėvais Laurinaitę, tėvų 
Adolfų, sesutę Bronišlavų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4115 S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks seredoi, ko
vo 19 dienų, 8:00 vai. ryte iš 
namų i Nekalto Prasidėjimo 
Pan. švenč. parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adolfo Jurosus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Motina, Tėvas, Sesutė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- j 
barius Eudeikis, Telefonas 1 
Yards 1741.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

---------O--------

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Te], Kenwood 5197 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
419.3 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

-----o----
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

, Phone Canal 6222

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemloek 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 170.1

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar- 
. ti, kaip Tamstos 

Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas? 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Bakam uoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3161 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro

Rez. 3201 South IVallace .Street

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. fHOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukee Avc.

Cor. North Avc.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
01 is — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Neda
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
> VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėboj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856

Gasas, X-\Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos
< na ■ fili lim M llMMHKMMMURnOvVMNri«
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Jvajrys
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Ncdėlioj pagal sutarti

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn S t

Rooms 928 ir 935
Te!. Franklin 4177

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakŠfiio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avc. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. OZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashlsud Aveitae 
Ant Zaleskio Aptiekei |

CHICAGO. ILL.

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
i'urgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avių 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakare. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

Rezidencijos Tel. Midvray 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1/18-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergab 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 1 
Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki fl

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

10HN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Wcst Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-|
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 96BI

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 731 
Tel. Central 6390. VaL 9—4* 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525

Telephone Central 6926

F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<b 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki Q vaL vak. a
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Visuomenės Darbo 
Sąjunga

“Birutės” chorą 
sekmadieni suteiks 
karę Lietuvių Auditorijoj. Nes 
vedėjas K. Steponavičius pri
ruošė Birutę gražiam muzika
liam dalykui operą “Cava-

Visuomenėą Darbo Sąjunga. IHcria Busticana . Kas gi iš 
susikūrė prieš keletą melų, pietuvių neįdomaus pamatytį 
Pradžioj savo gyvavimo ji bu- N klasinį veikalų, kuriame ran- 
vo gana veikli: surengė visaHas’ daug malonių šird- 
eilę paskaitų ir 
liais klausimais, 
pusėtinai 
l'atai 

nežiūrint labai žemos įžangos 
visos išlaidos būdavo paden
giama ir dar likdavo pelno. 
Žinoma, prelegentai 
lyginimo neimdavo.

Kadangi Sąjungos veikimas 
daugiausia ir susidėjo iš pa
skaitų ir diskusijų rengimo, o 

nedidė
ta' tas 
sunkus:

surengė visa 
diskusijų įvai- 
Tos paskaitos! “Cavallcria Busticana” bus 

suinteresavo žmonos, išpildyta visa ištisai, skaitlin- 
parodo tas faktas, kad, S«m “Birutės” orkestrui akom

panuojant. Teko man būti 
“Birutės” pamokose, turiu pa
sakyti, kad ateinantį sekrna- 

jokio at-!(l*eni bus malonu klausytis 
choro, solistų ir orkestro, nes 
visi prisirvošę gerai.

Kitoj programų d lyje bus 
išpildyta Šuberto neužbaigta 
simfonija. Kas girdėjo šią sim
fonijų pildant didelius simfo
ninius orkestrus, tas pasakys 
koks lai yra malonus muzikos 
kurinis. “Birutės” orkestro ve
dėjas sako: “Žinoma, mes dar 
neišpildysime šios simfonijos 
taip, kaip p. Stocko orkestras. 
Ale mes parodysime, kad ir lie
tuviai gali imtis sunkesnių mu
zikos kurinių ir gražiai juos

Teko paskaita* 
a, o su tuo sustojo 

Pakai-

lis skaičius žmonių, 
dalbas pasidarė gana 
ir keliems žmonėms tiesiog ne
bepakeliamas.
nutraukti,
ir Sąjungos veikimas, 
goj pereitų metų buvo bando
ma atgaivinti veikimas.
ir susirinkimas, kuris paskyrė 
tam tikrus asmenis rūpintis 
renginiu paskaitų. Kai kurio 
tų asmenų susirgo ir tokiu bū
du nieko nebuvo padaryta.

Pagalios, kovo 13 d. tapo 
sušauktas Visuomenės Darbo 
Sąjungos narių susirinkimas 
“Naujienų” itame. Susirinko 
būrelis narių ir nutarė nieko 
nelaukiant pradėti veikti. Vei- 
kmas numatoma žymiai pra
plėsti, todėl nebebus pasiten
kinama vien tik paskaitų ren
gimu. Bet apie tai bus praneš
ta trumpiausioj ateityj.

Susirinkimas nutarė paskir
ti “Birutei” $25. Ant galo, bu
vo renkama valdyba. Išrinkta 
A. žymontas pirmininku, A. 
Ambrazevičius pirm, pavaduo
toju, K. Baronas iždininku, K. 
Augustinavičius sekretorium ir 
J. Čeponis bei P. Grigaitis val
dybos nariais.

Prie Sąjungos prisirašė se
kami nauji nariai: Dr. Kliau
ga, A. Ambrazevičius, A. Le
kavičius, J. Pronskus ir Karo
lis Janus. — N.

Įvyko

Socialistąvakaras
Verbų sekmadienį, balandžio 

13 dieną, Čikagos lietuviai so
cialistai rengia vakarę.

Įsivyravusių musų lietuviš
koje sostinėje Čikagoje papro
čiu, socialistai jau seniai tu
rėjo pradėti tę vakarę garsin
ti, kaip daro kiti rengėjai, jei 
tik turi progos nors kokiu nuo
pelnu pasirodyti.

Bet iki šiol socialistai apie 
savo vakarę tarė tik žodį-kitą, 
o t ir viskas. Gal būt, kad ne
turi tiek drąsos, kiek jos tu
ri “garbingesni” piliečiai ir pi
lietes, kuriuos ne retai išgirsi 
pareiškiant “kas aš!”

O kalbėti apie savo darbus 
ir parengimus socialistai turi 
teisės.

Viena, socialistų darbuotė 
Amerikoje visą laikę siekė ge
rovės visai darbininkų visuo
menei. Tai nebuvo gaudymas 
džiabų, ieškojimas asmeninio 

pelno. Antra, sukeltas sociali
stų veikimu judėjimas pačių 
lietuvių tarpe ne vienę iš mu
sų pastūmėjo lavintis, mokin
tis, siekti geresnio gyvenimo. 
Net ir atžagareivius, su ku
riais socialistams teko kovoti, 
socialistų judėjimas vertė la
vintis ir tobulintis, idant at
laikyti savo vietas lietuviška
me 'gyvenime.

Taigi socialistai turi pama
to tikėlis, kad musų visuome
nė apsčiai suplauks į jų va
karę, atmindama savo pačios 
praeitį, bendrą su socialistais 
darbą; pasimatyti su draugais; 
prisfniinti laikus, kada kartu 
dirbo, kartu kovojo už aukš
tesnius siekius.

V. Poška.

Lietuvių Auditorijoj'
Nedčlioj dainų ir 

vakaras.

ateinanti 
puikų va-

žiai dainų?
“Crivalleria

Bus malonu tę viską išgir 
“Birutės” vakare Nedėlioj.

— Busiu.

Roseland

paskaitę
Petusen,

Dr. Makaro paskaita
Kovo 12 diena Boseland 

Community ligoninėje tos ligo
ninės štabo daktarai turėjo re
guliari susirinkimų. Jame Dr. 
J. E. Makaras laikė 
apie vėžio ligų, o Dr. 
ligoninės specialistas 
gas, rodė X-spindulių 
kis iš D-ro Makaro 
susirgimų.

paveiks- 
aiškintų 

N.

SPORTAS
Dudinskas risis su 

\ Rolewicz
Kiek teko patirti, tai D. Bu

činskas tikrai risis su Tom 
Role.\vicz kovo 24 d. šv. Jur
gio svetainėj. Tai bus nepa
prastai Įdomios ristynės. Dau
geliui lietuvių Bolewicz yra ge
rai žinomas. Kad jis yra šau- 
>nus ristikae* liudija. j a ai 'tas 
faktas, jog savo laiku su Ban- 
cevičium jis ritosi tris valan
das. Tos ristynės pasibaigė ly
giomis, kadangi nei vienas nei 
kitas negalėjo paristi.

Apie Dudinskę nėra reika
lo daug kalbėti: visi žino, kad 
savo svoryje jis yra geriau
sias ristikas tarp lietuvių. O 
kadangi Rolevvicz maždaug ir
gi apie tiek sveria, tai tos ris
tynės bus tikrai įdomios. Kad 
jos butų labiau įdomios, tai 
ristikai, regis, sudės po <$100. 
Kas laimės, tas, žinoma, pa
siims pinigus.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj 
Kovo 18 ir 19

Visas kalbantis didysis 
veikslas

pa-

“Hallelujah!”
Gražus veikalas, parodantis 

juodosios karalijos sielą

Dalyvaujant
KING VIDOR

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedjfa

Rubeville Night Events”
Kalbančio! Žinioa.

muzikos

Magaryčioms dar risis ke
lios kitos poros ir tarp jų 1). 
Btožis, kuris ypatingai gerai 
pasirodė pereitose ristynėse.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nariams. Visi 

Naujienų Spulkos nariai malonėkite 
priduoti savo knygutes dėl patikrini
mo. Taipgi užsimokėkite priklausan
čius mokesčius iki kovo 20 d. šių 
metų.

Komp. A. Vanagaitis ruošia savo 
“Margučiui” dv.metines sukaktuves 
Jos bus 6 balandžio Lietuviu Audi- 
torijaj. Ruošiama nauja programa 
su dainomis. pradžia 8 vai. vakare.

SpeelallatM rydyma cbronlftkų ir *aun U 
ru. Jei kiti negalėjo Jumis Įlydyti. atehaa 
kyku pas mane. Mano pilnas iėegzaminavl 
mas atidengę jūsų tikrą ligą Ir jei ai rtpei 
įmetu Jus gydyti, sveikata jurus augryi. Ei 
kit paa tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt 

galutino liegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede-

Uoj nuo 10 rvto M 1 no Dietų.

PO

20 SI.

t>o

William B. Jučus
Restaurants

3241-43 S. Halsted St.
Phone Victory 1991 

6249 S. Ashland Avė.
Phone Grovehill 2362

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILLt

CLASSIFIED ADS.
b . n —....................■■■—■ <

Business Service
BiznioPatarna^^

PATENTAI, copyrighta — išradimai vi 
šokius rųfties.

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicago Avė. 

Brunswlck 7187

1O% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perk raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Financial
Finanflai-Paskolos

b

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimig.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $80$ 
už 2* nuofiimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2281

Paskolas suteikiam i 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

PINIGAI PINIGAI
Kam reikalinga ant 1-mų Morgečių 

GAUSIT LENGVOM IŠLYGOM 
pas

S. L. FABIAN, Mgr.
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE 
809 W. 35 St.

NAUJIENOS, Chicago, III.
——................................ fa..... .—J  —

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
Financial

________ F t n ansa i-Paskolos______

Paskolos suteikiama 
į vien* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Automobiles
nulok 1990 — 01 Sodan ...........  $1,450
Essex 1029 Coupe ruinble soat ____ $550
HikIhou 19.30 sedan ............................  $850
Nash 1928 Sodan — 5 pass................. $(195
Politine 1929 Coaeh  ........................  $525
Buiek 1927 Sodan, 2 door ................. $.395

50 kitij geru karų
Duodame 10 dienų važinėtis bandymui.
McDERMOTT MOTOR SALES 

71.30-.38 S. Halsted St. 
Visuomet atdara

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augs. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokoj imo.

1633 Mihvaukee Avė.

Miscellaneous
Įvairus

AR NORI GAUTI
Vieną iš sekamu daiktu dykai: 

AUTOMOBILIŲ 
PIANĄ 
RADIO 
PARLOR SETĄ 
ELEKTRIKINI ICEBAKSI 
KAMODĘ 
KARPETUS 
PHONOGRAFĄ 
SKALBIMUI MAŠINĄ 
DEIMANTINI ŽIEDĄ 
AUKSINI LAIKRODĖLI 
DESKĄ 
PERLINIUS KAROLIUS 
BRANZALETUS 
LOVĄ ' 1 
VEIDRODI •• 
PAVEIKSLĄ 
LEMPĄ 
BAR PIN — PLATINO 
EASY CHAIR.

Vieną bei kitą iš čia esamų sužy
mėtu dovanu Rali Rauti kožnas 
“Naujienų” konteštantas, kuris dar
buojasi Ravime “Naujienoms” skai
tytojų bei padaro kitokio biznio. 
Kiekvienas iš jūsų turite dauR pa
žįstamų, dauR draugų, kuriems ga- 
lite užrašyti “Naujienas”, biznie
riams parduoti skelbimų bei Rauti 
skelbimų i biznio knyRą. Už tą visą 
padarytą bizni Rausite kreditą bal
sais, o už Rautus balsus Rausite 
virš minėtas dovanas. Kuo dau- 
Riau padarysite biznio “Naujie
noms”, tuo. daugiau Rausite balsų, 
o kuo daugiau turėsite balsų tuo di
desnes dovanas Rausite. KONTES- 
TAS BAIGSIS TIKTAI GEGUŽĖS- 
MAY 31 d. Laiko iki užbaigai kon- 
testo dar Rana dauR. Todeljęi kvie
čiam visus Rerų norų “naujienie- 
čius”, kurie norite pasidarbuoti 
“Naujienų” labui ir sau už jdeta 
triūsą laimėti dovaną, registruotis 
i “Naujienų” kontestą. Gyvenanti 
ChicaRoj pribukite asmeniškai i 
“Naujienas”, matykite Kontesto Ve
dėją, toliau Ryvenanti nuo ChicaRos 
išpildykite šitą blankute ir prisius
ite i “NAUJIENŲ” KONTESTO 
DEPT., 1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILL.
GERB. “N.” KONTESTO 
VEDĖJAS:

Noriu stoti i “Naupjienų” kontes- 
tą, malonėkite mane ori imti ir su
teikti visas reikalinRas informacijas 
ir kontesto sąly_Ras šiuo adresu:
Manę Vardas Pavardė ......................

Gatvė ......................................................
Miestas ..................................................
Valstija ..................................................

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
Rijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankvti ir isitikrinti 
mnsų prekių geruma. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietą.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

24

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling

Rakandų ir Pianų Kraustymas
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus
7126 So. Rockwell Street

CHJCAGO

Miscellaneous for Sale
Įvairiis

GARSUS RADIUM mine run an
glys — be akmenų, $6.50 su prista
tymu vežimo kroviniais. Illinois lump 
$8, vežimu kroviniais. Govalis, 
Canal 2311.

Pianos
DIRBTUVĖS KAINOS 
GROJIKL1 AI PIANAI

Perbudavoti ir kaip nauji Gro- 
jikliai Pianai, pilnai garantuoti, 
$65.00 iki $125.00. $5.00 i mė
nesį.

Upright Pianai $10.00 iki 
$50.00.

Console Fonografai visiškai 
nauji $10.00.

P. A. STARCK PIANŲ 
DIRBTUVĖ

39th St. ir Ashland Avė.
Atdara vakarais 1

Persona)

MRS. A. SHAKIENĖ. Katram aš 
esu kalta, prisiųsk savo antrašą — 
ir tu K. — i Naujienų ofisą, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III., Box 
1181.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS draiveris. turintis 
patyrimo rinkti užsakymus ir da
ryti bizni su grosernėmis ir bučer- 
nėmis. Gera propozicija atsakan
čiam žmogui. Rašykite Box 1183, 
1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS virėjas i Road 
Hduse. Justice Park Gardens, Archer 
Avė. & Kean Avė.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusiu moterų prie 
sortavimo skudurų, Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, tin

kamas daktaro arba advokato ofi
sui. 3427 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
sernė, labai pigiai.

4552 So. Kedzie Avė.
- ----- O-------

------o------
PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 

kitokių smulkmenų krautuvė. Kas 
nupirks nesigaTlėš*. Aš viena mo
teris negaliu laikyti. 6529 South 
Racine Avė. 

-------O-------

-■-O- ■
SALDAINIU ir school supplies. 

Kreipkitės dėl informacijų 3233 So. 
Auburn Avė., labai prieinama kaina.

PARSIDUODA nebrangiai groser- 
nė ir delicatessen, biznis išdirbtas, 
geri fixtures. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 3724 S. Halsted 
St. Phone Yards 1351.

PARDAVIMUI moderniškiausia, 
xeri:iusiai Įrengta L>u<5<»vno, <lu.i~a.titi 
didelj biznį. Parduosiu ar mainysiu 
ant prapertės, Telefonuokit Repub- 
lic 0080.

PARSIDUODA ar išsimaino bu- 
černė, grosernė, delicattessen. Vieta 
kur daug žmonių pereina. Fixtures 
nauji. Nebrangiai arba mainysiu i 
automobilių. Roosevelt 4738.

PARDAVIMUI Rooming House 
18 kambariu pilnai įrengti ir išren- 
duoti. Išvažiuoju iš miesto. Ren- 
dos $85. Labai pigiai greitam par
davimui. 1723 W. Madison St. Tel. 
Seeley 8331.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
EXTRA! EXTRA

Ar tamsta matei zuiki su 2 gal
vom, turi 6 kojas ir sveria 75 sva
rus? Kai jis miega lengva pagauti 
— tik stverk ir jis bus tavo.

80 akrų ūkė, geri .budinkai, gera 
žemė, pilna gyvulių, mašinų, upė 
teka, arti miesto, $4500.

95 akrų ūkė pačiame mieste, dva
riški budinkai, 20 karvių, 5 arkliai, 
7 avys, 6 kiaulės, pulkas paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, $8700.

200 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miškas, sodnas, upė teka, arti 
miesto, $3000.

55 akrų ūkė, geri budinkai, arti 
mokyklos, $850N verta $2500.

80 akrų ūke, arti Michigan ežero, 
puikus sodnas, girios, vidutiniai bu
dinkai, $1700.

48 akrų ūkė prie cementinio ke
lio, gera stuba, puikus sodnas, arti 
ežero, ant didžiausio cementinio ke
lio, kuris yra vienas kelias per vi
są U. S. Kaina $4000.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts R. 1, Pentwater, Mich.

148 akrai ant State Highway, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 \iž akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas tikis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15.000 
ca’sh, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180, 
1739 So. Halsted St,

Exchange—Mainai
PERKAM, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus ir visokius biz
nius.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St.

Yards 6751
—O-------

-------- o--------
M.A1NYSIŲ savo 40 pėdų kampi

nį lotą be morgičių j gerą automo
bilių. Ben. Waitches. Tel. Pulhnan 
5950.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

6 kambarių, 2 augštų rezidencija— 
LOTŲ SAVININKŲ ATIDAI

Mes pabudavosime 6 kamb. 2 augštų 
degtų plytų rezidenciją ir garažą, 
cementiniu įvažiavimu; kambariai vi
si dideli, pilnai dekoruoti, užbaigti 
kiekvienu žvilgsniu; $7,500. Dauge
lis stylių. Apsimokės jums ištirti.

E. E. BJORK, 136 Merrill Avė., 
Park Ridge, telefonas 690 

-------O-------

------ o——
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
Roadhouse ir Roadstand. Pinigų da
rytojai. 19 mylių j vakarus prie 
Lake St. Double section kampas. 
Vanduo, ga.sas, elektra, suros, fuma- 
sas. A-l stovyje. Graži vieta. Pui
kiausia proga sugabiems žmonėms. 
Teisingai įkainuota tiktai dėl finan
siniai atsakomingų žmonių. Rašyki
te Box 1182, 1739 S. Halsted St.

MORGIČIŲ KOMPA
NIJA TURI PARDUO

TI HARVEY NAMĄ
PARDUOS TIKTAI Už SKOLĄ. 

MES NENORIME PELNO.
FORECLOSURE PAR

DAVIMAS.
Vieta: 15727 South Paulina St., 

Harvey, 3 blokai nuo mokyklos. 5 
kambarių gryno aržuolo bungalovv, 
3 metų senumo. Lotas 32x125. 
Gražus namas. Transportacija: 32 
m. į vidurmiestį elektrikiniu Illinois 
Central. Kaina $7,750, tiktai $500 
Įmokėti, kitus po $65 į mėnesi, 
įskaitant if nuošimčius. Kaina bus 
žymiai sumažinta, jei bus daugiau 
įmokėta. Prisiruoškite dabar pa
matyti ši namą tuojaus. Veikite 
greitai. Jį netruks parduoti. Tai 
yra pastebėtiniausias bargenas, ko
kis buvo pasiūlytas real estate 
srity.

Telefonuokit
BAGDONAS, 

Harvey 1757 arba 
Central 4804

NAUJA kampinė oktagono mūrinė 
buntfalovv, karštu vandeniu šildoma, 
tile maudynė, stikliniai porčiai, plast, 
beismantas, ištaisyta gatvė Parduoda 
Statytojas, $2000 įmokėti. 5758 N. 
Marmora, Kildare 4123.

GRIEBKIT ŠĮ BARGENĄ
Moderniška 6 kambarių mūrinė 

bungalow; karštu vandeniu šildo
ma; 2 karų garažas; platus lotas, 
graži pieva, medžiai, krūmai; arti 
visų mokyklų, bažnyčių ir trans
portaci jos. 1518 S. 58 Ct.; $10,500, 
lengvais išmokėjimais, $1,500 cash.

Atdara apžiūrėjimui nuo 9 iki 5.
McVEIGH,

5840 Roosevelt Road, 
Austin 1897

DIDELIS bargenas. — 8 augštų 
mūrinis, — Storas ir 2 po 6 kamba
rius moderniški flatai; 2 karų ga
ražas. Biznio gatvėj. Kaina $9,000. 
Savininkas, tel. Monroe 2624.

JEIGU jus norite parduoti ar mai
nyti jūsų prapertę, bizni, ar farmą, 
atsišaukite pas mus. Tel. Lafayette 
2197, 3045 W. 38th PI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI pilni fixturiai dėl 
grosernes ir delicatessen sankrovos. 
Kaip nauji. Ateikit ir pamatykit 
juos. 1608 E. 55 St.

PARDAVIMUI šildomasis pečius 
ir kombinacijos pečius, pigiai, 2034 
W. 13 St. 2 fl.
:—1 - ------------------------- ------ , —

TRIJŲ šmotų mahogany skurinis 
seklyčios setas, kaip naujas, pigiai. 
Peter Byrne, 7208 Eberhardt Avė., 
Triangle 2059.

Furniture & Pianos
$10.00 ATLYGINIMO

Atsineškite šį apgarsinimą su sa
vim. Mes duosime jums $10.00 kre
dito perkant $225 5 šmotų tikro 
riešuto miegamojo kamb. setą, da
bar tiktai $125, arba $98 valgomo
jo kamb. setą, dabar $69.

šis pasiūlymas yra geras tiktai 
nuo kovo 1 iki kovo 10 d., iskaity- 
tinai.

VICTOR
4811 W. Lake Street

Atdara kasdie iki 10 v. v., 
nedėliomis iki 5 v. v.

Antradienis, kovo 18, 1930

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SANDELIO IR REMO- 
DELIAVIMO IŠPAR

DAVIMAS

Turime išparduoti bėgyje še
šių dešimtų dienų 50 krovinių 
neatsiimtų iš sandėlio rakandų. 
Didžiausios vertės istorijoj ko
kios kada buvo pasiūlytos. Su
sideda iš visokios rųšies rakan
dų.
Radios visokių išdirbys-

čių ...........................  $35.00
Seklyčių Setai ................ $35.00
Valgomojo kamb. Setai $25.00 
Bufetai ........................... $15.00
Miegamojo kamb. Setai $50.00 
Kaurai visokio didumo $10.00 

ir augs.
Grindų Lempos ..............  $5.00
Coxwell Kėdės ................ $10.00
Cedar Chests ................. $15.00
Pusryčių Setai ...............  $10.00
Dinette Setai ............... $20.00
Pavieni Dreseriai ........... $8.00
Pavieni Vanity ........... $10.00
Day Lovos .... ................ $20.00
Pavienės Lovos ............... $3.00
Skrynios ..................... — $5.00
Ice Box’iai ...................... $6.00
Garbačių Degintojai ....... $8.00
Hot Blast Pečiai ........... $7.00
Kieitų Anglių Pečiai .... $10.00 
Verdamieji Pečiai ....... $15.00
Elektrikinės Skalbimo

Mašinos ................... $35.00
Grojikliai Pianai ........... $50.00
Upright Pianai...............$25.00
Victrolos ................. — $10.00
(150 Naujų Sparton Radijų)

NAUJI RAKANDAI
$30,000 vertės augštos rųšies 

rakandų bus parduota už kaš
tus. Kiekvienas šmotas rakan
dų (turi būti išparduotas, kad 
galėtumėm remodeliuoti visą 
namą, nes patenkinimui didelio 
reikalavimo reikia mums dau
giau vietos musų rakandų bar- 
genų parodai.
150 Sparton Radijų visokio di

dumo.
75 99 Double Deck Coil sprin- 
gsai $6.^0 kiekvienas

75 50 svarų bovelniniai Mat- 
rasai $6.50 kiekvienas

100 50 svarų vailokinių Matra- 
sų $10.50 kiekvienas

75 50 svarų Ręst Easy Matra- 
sai su springsais viduj $15.00 
kiekvienas

100 50 svarų Society Matrasų 
su springsais viduje $20.00 
kiekvienas

150 Kroehler Seklyčių Setų 
Custom Tvla.de 
Sterling Quality 
Standard Quality

Išmušimai specialiai parinkti 
delei jų gražumo ir ilgo devė- 
jimosi. Jus galite pasirinkti Da
masko šilko turtingas tapest- 
ries, puikiausios kokybės Mo- 
hairs, Chase Velmo, Jacųuard 
Velour, Ca-Vel Velvetus, Linen 
Frieze ir Moųuette arba pui
kiausias minkštos kokybės odas. 
100 Kroehler Coxwell Kėdžių

su Ottomanais, apmuštos su 
specialiai parinktais ypatin
gai gražiu patternu linen 
frieze ir Mohair.

100 riešuto Valgomojo kamb. 
setų, su gražiomis dezaino- 
mis $60.00 ir augš.

150 Kaurų — Axminster, Wil- 
tana Velvet ir Wilton.

100 Grindų Lempų ir šeidų, 
gražaus dezaino $6.00 ir 
augš.

50 Cedar Chests $12 ir augš.
100 metalinių Lovų, riešutb 

baigimo $6.000 ir augš.
75 gryno ąžuolo Dinette Setai, 

visų spalvų $40 ir augš.
75 gryną ąžuolo Pusryčių Setai 

$18.00 ir augš.
100 Detroit Jewell Gasinių Pe

čių, visų spalvų $35.00 ir 
augš.
Ateikite tuojaus. Pirmas atė

jęs, pirmas ir bus aptarnautas.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais iki 9 vai.
I

WEBER BROS.
STORAGE CO.

Warehouse and 
Salesroom

5920-22 S. State St

Tvla.de

